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అయోధ్యరాండ 

కథాసం[గహము లా హా తలు 

దశరథుడు :. 

రాముడు గుణవంతుడు పజల క్షేమము చూచువాడు అని తెలిసికొని 
(పజల మంతుల సలహాను అనుసరించి దశరథుడు రాముని యువరాజుగా 
జేయదలంచెను. కై క కుమారునికి రాజ్య మీయవలె నని కై క వివాహ కాలపు 
షరతు ఉన్నను తన కుమారులు పూర్వ వంశాచారము ననుసరించి పెద్దవా 

నినే రాజుగా. జేయుటకు అంకరింతు రని తనలో తలచి మనుష్యుల 
బుద్దులు ఎట్లు ఉండునో తెలి ముదు గాన త్వరగా భరతుడు అయోధ్యలో లీని 
సమ మముస ఏలాగో మససు సరి పెట్టుకొని రాముని యువరాజును చేయ 
నిశ్చయించెను. “వట్టాభి షీకసమ .రుమురాగాజ్ఞావకము చేసిపచో కై కకొడుక్సుశే 
రాజ్య మిచ్చెద” నని యన్నను భరతునికి పెండ్లి అయి రాజ్య మేలు వయసు 
వచ్చినను క్లైకవై పువారు వచ్చి వస్తావించి జ్ఞానకము చేయలేదు. కాన పూర్వ 
సంవడాయము (ప్రకారము పెద్దవానికే రాజ్యము ఇవ్వవచ్చునని కైక వంశి 
యులు కలచియుండవచ్చును అను కారణముచేత దశరథుండు రామునికి 
వట్టము గట్టదలంచె నని మన మనుకొనవలసి యున్నది. ఈ సంగతి తరువాత 

వీందురులే యని దూరమందున్న శేకయరాజునకుం గాని జనకునికింగాని 
తెలువలేదు. కేక .రురాజునకు తెలిసినచో కె క కొడుకునకు రాజ్యమిన్వ మను 

నేమో కుని యనుకొగెనేమొ కూడ. కాని భరతుని భావి పవర్హనయు ఆతని 
రాజ్య విముఖత్వమును దశరథుని భానము సరియైనదే యని సమర్ధించిన 

'ట్లయ్యెను, 

దశవమఘండు రాముని యువరాజును కేయదలంచెనో లేదో గాని ఇంత 

లోనే _వజలు అత్యుత్వాహముతో ఉత్సవాలతో పురము నింపివై బిధి, 



మంధర ద్ధాతిదాసి న్ు 

పురాలంకఠణోత్సవాలు మంధర శంచిసికి మంధర కైక ద్ధాతులకు 
దాసశగానున్న ది. శై కతోనున్నది. ముదంధ్రి స్ టిల బుర్జీ “లది, రైల్ గ్నుమును 
మ్యూతమే చూచుసది. _పకృయింటి డాడినల్ల రాముని పద్దాలిషేకవార్తను విని 
సహింవలేకపోయినది, రాముని పల్టాభిషేకమును ధశ్నపజచినది. సృష్టి నిర్ణ 
యము విది తమైనది. రావణుని జంపుటకు రాసఎండు అడవీపొలు కావలసి 
యున్నది. అందుచే మంధర పొతనురప్పించి? కుని .ముందురు. అట్ల నరాదు. 
మందజుద్ది వకబుద్ది యగు మంధర కిట్టీ యాలోచన యుండు ననుట అసంభ 
నము. సహజముగా వ్యకబుద్ది గం మంధర రానణ సంవారమున కువయోగవడి 
నటి. లోకములోని సంఘటనలు చితముగా ముందుగానే మూహించి కల్పిం 

. వంబడినట్లు కనిపించును. అందుకని దానిని కై నసంకల్ప మనుచుందురు. 
దేవతలు తమశార్యనిర్వహణక్షి యిట్లు చేసిరసునదియు పరియైన కల్పనకాదు. 
వ్యకబుద్ధుల దుష్టత్వమును మంచిగా మధలించి మలచంబడె నని యినుకొ 
న్నచో అది యు త్తమ భానన కాంగలదు, 

కైక [య 
పూ 

అశాసరు లగుమానవుల స్వభావము ఇబ్లుండు ననియు, మహాత్ముల 
స్వభావము సత్యము వైపుగా _ (ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను) _ వెళ్ళు నని 
మనము తెలిసికొనవలసిన విషయము, (వకృతిసిద్ధముగా సరళముగానున్నను 
న్య విషయము వచ్చునన్పటికి స్వార్ధము_వైపునకె _మొగ్గెదరని తై క స్వభావము 
మనకు దెలుపుచున్నది. రాముడు ఒకడు భరతుడు వేజొకడు అను భేదము 
చూవేశ మొదట రాముని వట్టాభిషేశ వార్త విని సంతోషించినదే కాని సవతి 
యగు కొపల్యవల్ల ౯ దనకు భరతునికి కష్టములు వచ్చునని మంధర మాటలు 
చిమఘనన్పటికీ ఊరుకొనలేక పోయినది. అదివజకు “దశరథుడు కొనల్య పై ఊదా 
సీన్ భావము, నీ మీదంగల యసురాగము చూ పెకుగదా, ఇచ్చు డింక కొనల్య 
థాఖమ్ధూతగా అయినప్పుడు నీ మీంద వగ తీర్చుకొనళ యుండును అనునవ్చ 
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గఎదు. అంమకని యిది దేంశల కల్పసయె యనునంత పలికు వచ్చినది. 

ముళ్ళు, విషము మొవబగువానిని సరియైన విధముగా దీర్చిదిద్దక పోయినచో 

వోని కలుగును, దారిలో నున్నచో ముళ్లు గుచ్చి బాధించును. కంచెగావై దిన 

వంటకు రక్షణ యిచ్చుసు. తాగసి విషము చంపును. జొౌషధములో వేసిన మేలు 
గూర్చును, సృష్టిలో అన్ని వస్తువులు మంచివే. యుండవలసినవే. వానిని 

ఉపమోగించుకొచంవఐసిన రీతిగా విజ్ఞులు ఉప యోగింతురు. మంధర, 'కెకలు 

వబుద్దు అయునను ఆ ఒ్యరబుద్దిచే జరగినదానిని మంచికై (రావణ సంహార 

మునక) సృస్టిస్యభావము తీర్చిదిద్దె ననవలెను. ఆహా ఏమి విచ్శితము ! ఇది 
ముందుగా ఆలోచించి చేసిన కల్చ్పనయే యని తరువాత మనకు తోచును. 

ఇట్లు మంచిగా అయినంతమా తమున మంధర కై కలు మంచివారు కొంజొలరు. 

వారు చేసిస పొవ ఫలిత మీ షృకత. ఆ వ్యకతను సరిగా జేసినది సత్యదేవుని 
సంకబ్బము, రాముండును- ఇది మాసవబుద్ధివల్ల జరగినది కాడని ఎల్లపుడు 

తనయందు మంచిగానున్న కైక యప డిట్టు లెందుకున్న ది. అని అన్నాడు. 

భరద్వాజుడు ధరతునితో “భావిలో మంచి జరుగుటకే యిదంతయు. కై కను 

నిందించటో అని యనెను. 

రాముడు ఓ 

సరే యింక రాముండో సహజముగా దీరు(డు. సుఖమును వలి 
దుఃఖమును శ్రీసికొన గలడు. అందుకే పట్టాభిషేకము సంగతి తర్మిడి 
చెప్పినపుడు ఊబ్బిగంతులు వేయలేదు. అడవికి వెళ్ళుమన్నపుడు కుంగిపోవ 
లేదు. తండిమాట శిరసావహించుట (పధానకృళ్యము. ఆది కూడ సత్యమైతేనే, 

ఇట్టి మనుష్యులు లోకములో అరుదు. ఇటువంటి వారు అనలు ఉండనే 

యుండరనుకొనుటకు వీలులేదు అని గాంధిమహాత్ముని వంటి వారి నడతలు 
_వశ్యక్త వబగొ జూచిన వారికి దెలియక పోదు. 

భరతు(డు:. 
పోనీ తల్లి తనకు ఏలాగో ఒకలాగు రాజ్యము తెచ్చి పెట్టినది. ఇది 

సిద్ధాన్నమని భరకుం డంగీకరించెనా ? వాని మననులో ఇట్జీ నూచనయేని 



లీదనీ నంది త లో జావ డుా 7 నున్నా అతని వ నునిము 

దెలుపుచునే “మున్నది. క్యాగములో రాయిని ఇకుడు మింగశా మేమి 

రుని కూడ మనము అనుకోనిక మూస నమ 

[ప్రజలు ఫలు 

రాముడు మంచివాంకు _పజారంబకుందు అన్న (పజలు రాము 

డడవికి వెళ్ళునపుడు ఊరకొన్నారా? అయోధ్యను అడవిగా అడపని అయో 

ధ్యగాం జేయుటకు బయలుదేరి వెళ్ళిరి. పజలక్షేమమునర్తై గాంధిమహాళ్ముడు 
జై లుకు వెళ్లునపుడు లొను కూడ |! ఏజలు IRS వెళ్ళినట్లు, ఇట్లు ఒకరికందె 

నొకరు త్యాగములో ముందంజ వేసిరి, ఎంత వచి.తము, ఎంత యద్భుతము 
ఎంత యువారను, _వజలు ఇళ్ళువాకిళ్ళు నదలి తిండితిప్పలు లేశ పడిరాంగా , 
రాముడు ఊరుకున్నాండా ఏదో యుపొ ముముచేసి వారికి తెలియకుండ వెళ్ళి 
(పజలను ఇంటికివెళ్లి ను డుగిట్లు చేసెను, లోపలఒకటి పై కిజకటిలేదని, పొడు 
అయోధ్యను నాకిచ్చిపోరునని అనుకోకుండునద్లు పజలను అయోధ్యకు వంపి 
రాముడు రెండు విధములుగా మావాడండను మూటను బుజువు చేసెను, 

కౌనల్య ?= 

తల్లి కౌసల్య కొడుకు అడవికి వెళ్ళుచుండగా ఊరుకో(గలద్యా 
కాని రాముడు దృఢ (వతిజ్ఞ(డు. తల్లిదం|డులను దేవులను వలె జూచు 
వాడు, కల్లియె లొంగి కొడుకు కోరిక తీర్చినది. చివరకు కొడుకును నాయన। 
మభఖముగా వె శ అని ఆశీర్వదించి భర్చృ సీత అహుతిరైనిది. మనుష్య 

స్త్రీగావ కొడుకుమీడి | పేమచే కొడుకును ఆడవికి వంపితివని $ భర్తను అనకుండ 
ఊండలేశపోయినది, మరల శటులన్న ౨దుకు పశ్చాత్తావవడినది | కూడ, 

£ సుబ వ. 

సుమి శవంటి Fol ఉండవేమో, కిజ్ఞరాలు. భర్త ప్రవ ర్హనము 

క oD ది. త దశరథుండు ఆమెకు 
టా స... వ న ని 



కు 

పుంనుఅ మోఫ్య గాను జూడనుని అడవిక్షేశోసినది, ఆలీ సోదరులను వారి తల్లి 
గాంధితోపాబు జై లుకు పంపుము ఆశీర్వదించి తోసినట్టు. ఇట్టి పొతలు అనంభ 

ఎలి వ్య మసన జరం అస్థము వేసికొని వొరివనె మస శీవిశములను దిద్దుకొన వస 

నెను, 

ఊర్మిళ ఫు 

అలు చార్మీ కరు ఎంములోను పత్యేక స్థానములేమభ క్రునికివలె, (ప్రత్యేకత 

యులీదు, తన్ను :వ్త్య్యపియుడు అగు లక్ష్మణునికి అంకితముడే సికొన్ని ప్పుడు 
తాసు ధర గతో ఏక మెపోయినది. స్రయునికందె (పింయకు (వత్యేకత దయొక్కడ, 

దై వసుకంబె భక్తునికి వశే కత ఏదీ? వివాహమైనపుడే ఊర్మిళకు తెలిసినది 

తస (పియుడగు అక్ష్ముడుండు రాముని కంచె వేరుంా దని. శరీరములు రెండు 

గాని, ఆత్మయమొక్కటి. ఇట్లు తెలిసిన ఊర్మిళ తానును భర్త కందె వేరుగా 

ఎట్లుండణగలను. అడవిలో రాత్రింబగళ్ళు మేల్కొని నిదాహారాలుమాని సీతా 
రాముల సేపళీ నిమగ్నుండ్లై భర యుండగా తాను తన హృదయములో 
భర హృావ.ముమును నిల్చుకొని సమాధి ముందు, యోగి భగవంతునితోవలె, 

ధ్యానములో లీసమైదోయినిది. ఇట్టి రువాజ్మానస స్థితిని వర్ణించుటకు వదాలు 
చాలక వాల్మీకి మౌని మౌనము పహించినాందేమో! ఈ సంగతి (గ్రహించ 
లేక వాల్మీకి ఊర్మిళను మజచినాందను దోషము చేయుట భరింపరానిదే అని 
మనము అనుకొనక తప్పదు, అంతటి వాల్మీకి అన్ని విషయములు _పతిచిన్న 
విషయము ధ్యానములో చూడగబడని |బహ్మయెయోగ్యతా వ్యతనమిచ్చినపుడు 

మనవంటి వారు ఇచ్చిననేమి ఇవ్వకున్ననేమీ, ఒకరికొకరు అర్థమై 

ఊర్మిళా ఎక్షణులు స్వాగతాలు వీగ్కోలులు ఇచ్చుకొననక్కరలే దుః 

సీత ?. 

ఇంక సక గగ్గరకు వచ్చెదము, రామునికి సీతమీంద ఎంత యధికార 
మున్నిదో అంవకందె ఎక్కువ యధికారముకలది సీఠ. వనికి ససేమిరా రోవద్దు 
అన్న భర్రమీశ కోవవడినది: సీత వినలేదు. వినగూడదు కూడ్క శీత, నుగ 
వాడివికాదా నివు మగవాడివని మానాన్న అనుకొని పారవర్డా జేసే అన్నది. 

Ao 



'అడదాసీని రక్షించుకోలేని వాండు మగవాడా అన్నది. ఇంకేమున్న ది, అఆదెబ్బ 

రాముని నషాళానికంజినది. మరి మాటాడలేదు. రమ్మన్నాడు. నిన్ను విడిచి 

నేసు మాడ్త్షము ఉండగలనా అన్నాడు. భార్యాభర్తల సంబంధము (పణ 

యనీ ప్రణ యుల సంబంధను అట్టిది. విడదీ మురానిది, అది లోక సహజము, 

లోకము నేర్చుకొనపలసినదికూడ, “ఇందులో ,దెవసంకల్పమున్నది అను వారి 

మాట కూడ ఒప్పుకొనుటలో పెద్ద యపరాధ మేమిలేదు. అసలు దైవసంకల్పము 

లేకుండ గడ్డిపరక మైన కదలదనుమాట ఊన్న దికదా. తాను ఏమిచేయగలడు. 

తానెవడో తానున్నాడో లేడో కూడ హేతువాది చెప్పగలడా. ఈసృష్టి ఏమిటి 

సహజమన్నంత మ్మాతాన సరిపోవునా, దానిని (గ్రహింప యత్నము చెయ 

వలదా, లోకములో భర్తకోసము భార్య, భార్యకోసముభ ర్త ర కష్టాలుపడుటలో 

తప్పేమియున్నది. అర్థముకానిది అర్థముచే సికొనుటకే మనకు బుద్ధియున్న ది. 

లోకులకు కర్తవ్యము బోధించుట'కీగదా అందముగా తీయంగా |కాంతదర్శు 

అగు కవులు వర్ణించుట, అవర్థనలను [గ్రహించి మానవులలో ఊ _త్రమము లె 

యాచరణలో నుండుటలోనె యున్నది మానవత. 

లక్ష్మణుడు ;- 

అందజును రాములుకారు. అందటు సీతలునుకారు. అందజు లక్ష్మణులు 
కారు. లక్ష్మణుడు తన రామునికి ఏపొటి కష్టము వచ్చినను సహిఎవలేండు. 

రామునికెట్లు సేవాసదుపాయములు చేయుదునా అని యాలోచించుచుండును, 
అతనికింకే [పపంచము కనిపింపదు. తట్టదు. నీసుఖమునకు ఎవరు అడ్డువచ్చి 
నను సరే వారు' దశరథ భరతు లైనను సరే శిక్షించి నీకు పట్టముగట్టుదును 
చూచుచుకూర్చుండుము అనును. రాముడు రాముని క్షేమము 'మా|తమే కని 

పించును, రాముని ఎపుడును 'ఊల్ల ం౦ఘింపడు, రాముడు శాపకము చేయును 

తం|డిమాట కాదనుటకు శ క్రిలేదని, అంతతో నోరు మూసికొనును. మం! _తబద్ధ 
మైన పామువలె బుసలు మాత్రము కొట్టును. అంతే. నీయిష్టమే నాయిష్టము 
అని వనికి అందజకంటె ముందె పయలుదేజెను. వానికి తల్లి కూడ గనిపింపదు. 
సరే త బ్లికూడ రామునినె చూడమనునుగనా, ఇంక ఊర్మిళ ఊర్మిశయె. 



సుమం్యతునికి మం తి సిద్ధార్థునకు చివరకు వసిష్టునికిని గోపము రాకీ 

మానలేడు. లోలోపలనే కోపా న్ని రగులుచున్న ది. సుమంతుడపుడు నీ తల్లి 

యిబువంటిదే ఆని, నీతల్లి గుణాలు హోఠేదు అన్నాడు. శట్టుకొనుటకు నార 

బట్టలు ష్ క కేంగార రామలక్ష్మణులు కట్టుకొన్నారు. స్పీత్ర కట్టుకోవాలని యను 

కొన్నను వలను చూచిన లేడివలె వానిని జూచి భయవడిపోయినది. రాము 

డేలాగో ఒక లాగు చీర మీదనే చుట్టబెట్టెను. అప్పుడు ఇంక ఊరుకోలేకపోయి 

నారు అందబు. వనవాసపుషరతులో సీత విషయములేదుగదాఅని సీతకు వస్తా 
భరణాలు ఇప్పించిరి. అమ్మయ్య అనుకొని ఎంతకంతగానే సీతకు వనవాస 

సంవత్సరాలు లెక్కించి చీరలు ఇప్పించెను మామ. చివరకు ఇవన్నితలచుకొని 

ముని శాపము జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని కౌసల్యకు చెప్పి దశరథుడు పొణాలు 

వదలెను. 

సీత తనంతతానుగా వనమునకు వచ్చినది; సీత సొకుమార్యము చూచి 
ఆమె కెక్కడ సుఖముగా నుండునో యని మునులవల్లం దెలిసికొని చిత 

కూటాల (శిఖరాలతో సుందరమైన చ్మితకూటగిరి దగ్గజనే అన్ని సదుపాయము 

లతో గూడిన పర్ణశాలను లక్ష్మణుచేం గట్టించెను చెప్పినదే తడవుగ లక్ష్మ 

ణుండు శిల్సివలె బర్జశాలను చక్క గానిర్మించెను. వాల్మీకి అక్కడనేయుండెను. 
వాల్మీకిని దర్శించిరి. రామాదులు చితకూటగిరిదరికి వచ్చి నపుడు వాల్మీకి అక్క 
డనేయుండెను. పిదప భరతాదులు వచ్చి వెళ్లిన పిదప బుషులు ఆ చోటికి 

రాముడు వచ్చుటతోడనే రాక్షసభయము హెచ్చినది. కనుక వాల్మీకి తమ 

సాతీరమునకు వచ్చెనని తెలియునది అని వ్యాఖ్యాతలు. రాముని చూచి 
నప్పటి నుండి రామునిపై ని ఆదరణ గౌరవము పెరిగెను. నారదునడిగి తెలిసి 

కొన్న పిదప ఆది రామాయణ రచనకు దోహదమె రామాయణ రూపము 

దాల్చినది. 

భరతుడు : 

మేననూమ యింటి దగ్గజ ఊన్నాండేగాని మనసంతయు కండి దశ 

రథుని పై ని తం|డివంటి యున్న రాముని మీదను గలదు. తల్లి గుణాలు 



తెలిసినవాడుగాన తల్లి క్షేమము తేలిసికొన్నంతతో తృ ప్తివడినాడు తాను అను 
కొన్నద యొక్కటి జరిగినది యింకొకటి. రామునికి బట్టాభిషేకము ఎప్పు 

డగునా, అన్న గారికి ఎప్పుడు గొడుగు వేయుదునా అని అనుకొన్నాడు. 

ఆకలలు వేరై నవి. దూతలు రాకమునుపే, చెడుకలలు (పారంభించినవి, 

అదియేమో దై వసంకల్పమో పూర్వానుబంధమో స్వభావమోకాని జరగబోవు 

వానిని సూచించునవి మనకును జరుగుచుండును. అవి నిజమని తర్వాతం 

గాని మన మనుకొనలేము. దూతలు వచ్చి త్వర పెట్టుట అయోధ్య పాడుపడి 

నట్లు ఉండుట యివన్ని యు తన కలలకు రూపమిచ్చినవి, 

తండి యింటిలో: గనిపింపలేదు. కొడుకుకు ఇంతటి మహోపకారము 

చేసితినిగదా అని, కొడుకు విని యుబ్బిపోవునని చేసినది జరిగినది కైక చెప్పి 
వై చినది. విన్నాడో లేదో మొదలు నఅకిన చెట్టువలె భరతుండు (కిందంబడి 

పోయినాడు. అటువంటి |కూరురాలు దుష్టురాలి కడుపులో పదినెలలు ఉన్నం 

దుకు తన్ను నిందించికొని మొత్తుకొన్నాండు, అన్న రాముడు తన్ను మాతృ 

ఘాతకుండనీ తనతో మాటాడడేమో యని తల్లిని చంపనన్నాడు. చంపినంత 

పని చేసినాడు. అన్ని టికి స్యూతధారిణి యగు మంధరను జనులు ఇ చా. 

ఈడ్పు శ్యతుఘ్నుని ఆపినాడు. (ప్రయాణము కట్టి స సెనలతో రాముని తీసికొ 

వచ్చుటకు సన్నా హాలు చేసెను. కౌసల్య ఒడిలోప డి బారుమన్నాడు. ఇల 

ఆలోచనయే కనుక ఊస్నట్లయితే నేను ఈఈ పాపాలు చేసినట్లే అని ఎన్నొ 

యొట్లు పెట్టుకొన్నాడు. “అసలే కొడుకు అడవికి వెళ్ళినందుకు చావలేక యేడ్చు 
చుండ ఇట్టులనుచు ఇంకా నన్ను. జం పెద వేమిటిరా” అని భరతుని ఓదార్చి 

నీపంటివారు పపంచములో ఉండరని కౌసల్య భరతుండు కొందరపెట్టంగా 
సుమ్మితతో బయలుదేటినది అడవికి రాముని చూచుటకు. 

కెక ఫం 
OO 

ఒక మూల తన కోరికా తీరలేదు పైగా భరతుడు కన్న కొడుకు అనెడి 

టిపోటుమాటలు. | పజలు అనెడి మాటలకే చచ్చుచున్నది. యింకా భరతుని 

ంగతి చూచి చచ్చి కుంగిపోయి తలెత్తుకోలేక వెళ్ళలేక ఎట్లు వెళ్లెనో ఆమెకే పన్ గో “ 



తలియును. భరతునితో బయలుదేజినది. మొదట .భరతుని సంశయించిన 

భరద్వాజుడు భరతుని మాటలు మెచ్చుకొని తల్లులను జూచి వీరెఒరెవరు అని. 
యడిగెను. ఈమె యొవ్వరు ఆని కై కను చూపి యడుగగా అంతటికి కారణ 

మైన తల్లి కైక అని భరతుడన్న పుడు ఇ ఇది భావిలో మంచికే యగును తల్లిని. 

నిందింపకుము అన్న భరద్వాజుని చుట్టు మాటిమాటికి సిగ్గుతో పదక్షిణాలు 

చేసినది కైక, మజిమటి |పదక్షిణాలు చేసినది, 

గుహుడు _ భరతుడు 4 

నిజము తెలిసికొని గుహుడు భరతుని ఆడరించెను. సీతారాములు 
జడలు కట్టుకొన్న చోటు, పరుండిన అకుల (పక్క చూపెను. చూచి భరతుడు 

గుండె పగుల ఏడ్చి దినికంతకు తానేగదా కారణమని బావురుమన్నాడు. కాలి. 
నడకనే బయలుదేతెను. పర్ణశాలముందు కూర్చున్న సితారాములం జూచి ఆగ 

లేక పరువెత్తుకొనిపోయి “అన్నయ్యా” అని రాముని యొడిలో వడెను. భర 

తుని వేషముచూచి ఎ త్తుకొని, కౌగలించుకొని, యోగక్షిమము లడిగి ఇదేమిటి 

ఇట్లు వచ్చితి వేమి అన్నాడు రాముండు. సంగతి అంతా తెలిసి రాముండు 

పిల్ల వాండువలె సీతదగ్గఅకు వెళ్ళి “మీ మామ పోయినాడట” అని మూర్శిల్లై ను 

అందలు వసిష్టుని య్యా[పకారము తం|డికి నీళ్ళు వదలిరి. స్పిమితపడి 
కూర్చున్న పిదప ఎవరు ఏమి మాటాడుదురో యని వేయి కళ్ళతో కిక్కురు 
మనకుండ |పజలు మంతులు తల్లులు చూచుచుండిరి. 

పాదుకలు 4 

భరతుడు రంగము సి స్టముచే సెను. నేను అమ్మ వజలు నమం|తులు 

నీవే రాజువు అనుచున్నారు. రమ్మన్నాడు. జాబాలితోపాటు అందజు హేతు 
వాదములు చేసి రమ్మన్నారు. రాకపోయినచో చచ్చిపోవుదునని |బతిమాలుచు 

దర్భలపై పరుండి _పాయోపవేశము చేసెను భరతుడు. పౌరుషము, క్షత 

ధర్మముగల నీవు ద్విజునివలె పస్తుందువా ! లే, అని చివాట్లు వేసి లేవదీసి 

యొడిలోనుంచుకొని నీవు రాజ్యము, నేను వనమును పాలించి తం డిని సత్వ 
వంతునిగాం జేయుదనుని ఏదో విధముగా భరతుని రాముడు ఒప్పించెను* 



౧లు 

వసిష్ణని సూచన పై పాదుకలు అడిగి పుచ్చుకొని వానికి నివేదించి పాలింతు 
నని అనుకొన్న గడువు దాటితే చనిపోవుదునని చెప్పి అయోధ్యకు వచ్చి 

తల్లులను అయోధ్యలో దింపి వనములో దొరకిన యాహారము తినుచు జడలు 

కట్టుకొని స్వెచ్చతో మునియై నంది గానముములో రామునిరాక కెదురుచూచుచు 
నుండెను. 

అన్ని పాకలు వేనికి అవే సాటి. ఇందులో అసహజము, అతిళశ 

యోక్టి గాని లేదు. ఇట్టివారు ఇప్పుడును లేకపోలేదు. వీరినిబట్టి వీరు కల్పిత 
పురుషులు గారు చరిత పురుషులే యని మనకళ్ళయెదుట పెట్టినాండు వాల్మీకి 
మహర్షి, కాదు శిల్చి, కాదు కాదు కవికోకిల ! ఆ'కోకిల పాడినది అమృత 

గానమె, 



రామాయణము 

=? అనువాదముల రీతులు := 

బాలకాండ ఇ 

తపస్సాాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ 

నారదం పరిష్మపచ్చ వాల్మీకీ ర్మునిపుంగవమ్. ll 

తపమున స్వాధ్యాయంబున 

నిపుణుని వాగ్విద్వరేణ్యు నిఖిల మునిజనా 

రిపు నారదు సంపశ్నము 

తపస్వి వాల్మికి యిటు తమి గావించెన్. 

శ్రీ వావిలికొలను సుబ్బారావుగారు 

తపస్సాాధ్యాయ కమనీయ శీలు 

మునినాథు నారదముని లోకవంద్యు 
“ ననఘు తపోనిధియైన వాల్మీకి 

గనుగొని యొకనాండు కర మర్జినడిగె, 

రంగనాధరామాయణము 

మునివరుండు తపస్సా ధ్యా 
య నిరతు౭డై వండితాళి యందు త్రముడ్డె 

తనరెడు నారదు (ప్రశ్నిం 
చెను వాల్మీకి యను తపస్వి చి త్తంబలరన్. 

శ్రీ జనమంచి శేషా దిశర్మగారు 



గారి 

తపమున స్వాధ్యాయంబున 

సుపరము వాగ్విద్యరేణ్యు శుద్దాత్ము ముని 

శ పదాఢ్యు నారదుం గని 

తపస్వి వాల్మీకి పలికె దద్దయు భ క్రిస్. 

రామకథామృతము, తాడేపల్లి వెంకటపయ్యశాస్త్రిగార్లు భాల 1 

శ్రీయుత తపోవిశిష్టు స్వాధ్యాయ నిరతు 
వాగ్విద గణి నిత్యతపస్వి వరుని" 
నారదమునీందు నతుల విజ్ఞానరాశి 
నడిగె వాల్మీకి మునిపుంగవుండు (పియముగ, 

శ్రీ బులుసు వేంకటేశ్వరులు, బాల. | 

తపమున స్వాధ్యాయంబున 

నెపుడు మునింగి వాక్కుతత్త్వ మెటీంగిన చతురున్ 

తపసి విశారదు.నారదు 
నపు డా వాల్మీకిమౌని యడిగెను నిటులన్. 

శ్రీ చర్ల గణపతిశాస్త్రి, 1-1 

మా నిషాద (పతిష్టాం త్వ మగమః శాశ్వతీః సమాః 

య _త్కాంచ మిథునాదేక మవధీః కామమోహితం, 

బాల, 1-15 

పీరి మహో, గపాతకుడ యోరి నిషాదుండ (కౌంచయుగ్మ మిం 

పొరగం గాముకేశి మెయినాడగ నందొక పక్షి నీల్ల ని 
ష్కారణ మేల చంపితటు గావున నీవును వేగ చావు ఫో 
రోరి దురాత్మ యంచు. గడు నుుగత నమ్ముని పల్కె6 బలి నన్. 

భాస్కర రామా. బాల. 10 



ఠి 

తెలియుమా నిషాదుండ ! ప్రతిష్ట నీక 
(పా_ష్పమమయ్యొడు శాశ్వత హాయనములC 

[గౌంచ మిథునంబునందు వి వాకండు నివు 

కామమోహితముం జంపు కారణనుున, 

నావిలికొలను, బాల, 161 

వినుమా నిషాద ౪ (కొంచ మి 

థునమున నీవేటి కొకండు దునిమితొ కామం 
బున మోహము నొందుచు గడు: 

దనరంగ నిలగనుమ శాశ్వతమగు (పతిష్టన్, 

జనమంచి, బాల. 

ఓ నిషాదుండ ! యీ యిల నుండంబోకు 

మిక శాశ్వతమగు సమలేల నీకు 

(గౌంచ మిథునంబులోన నొక్కుండు కామ 

మోహితము బొదిగొంటివి మోసమునను, 

రామకథా. తాడేపల్లి, బాల. 86 

మా నిషాద్యాపతిష్ట నీకానుగాక 

ఇలను శాశ్వతభంగిం దుల్యులను గొనక 

(కొంచ మిథునంబునందు నొక్కటిని మోహ * 

వశను [దుంచికి వేకై క బాణ నిహతి.. | 
బులుసు, లుల, న 

తెనుంగు అనుష్టుప్పు భ్ 

[కొంచ మిథునంబు నుండి, కామి నొక్కని జంపుటన్ 

మహా _పతిష్టం బొందువమూ, నిషాద ! శాశ్వతంబుగన్. 

చర్ల గణపతిశాస్త్రి, 

వివ. 1-_ క్రౌొంచమిధునము=రాక్షసుల జంట. మహా పతిష్ట్య మహా అ|వ 

తిష్ట. పొందుమా నిషాద, పొందు మానిషాద=లక్ష్మీ పతీ. 

యా 

© 



స నిత్యం |పశాంతాత్మా మృదు ఫూర్వంతు భాషతే 

ఊచ్య మానోపి పరుషం నోత్తరం పతి పద్యతే 
కథంచి దువకారేణ కృతేసై కేన తుష్యతి 

నన్మర త్యవకారాణాం శతమ ప్యాత్మవత్తయా 

అయోధ్య 1.9.10 

మరియు శీల వృద్ధుండును జ్ఞానవృద్దుండు దయావృద్దుండును 
మధుర భాషణుండును జిత కోధుండు _ నగు రాముడు 

. భాస్కర, అయోధ్య 10 

ఎవ్వరి నేనియుం దన్నున్ 

నొవ్యం బలికినను దాను నుడువండు కజకుల్ 

నవ్వుచు మృదుపూర్వంబుగ 

దెవ్వనం |బతివచన మిచ్చు. దిరమగు శాంతిన్ 

ఉపకార మేమి పనికే 

నెపుడే నించుక యొనర్ప నెలమింగను సదా 
యవకార శతము సల్పిన 
వివరీతమునెంచ. డాత్మ విజ్ఞుం డగుటన్ 

వావిలి అయోధ్య 10 

ఒరులు పరుషంబు లాడిన 

నురుమళఖథి. బేశల. సుధామయోక్తు అ దగ ను 

తృర మిచ్చుంగానీ కినుక 
నృరుషోత్త్నర మీండు శాంతి భావుం డగుటన్ - 

గోపీనాథ ఆయోధ్య 10 

తనుం బరుసములాడ నతం 

డని యవని నొకండయేని నగపడం డున న్నన్ 

మనమున నిడం డవ్వాని 

న్మానయండు (ప్రత్యుత్త త రముల 'మొగకొని మెల6ంసన్ 

రామకథా, తాడేపల్లి, అయోధ్య ! శ. 



౧A 

ఎల్లొనర్చిన నయ్యది యించుకై న 
నొక్స యుపకారమునం దృ_ప్టినొందు మటజవం 

డెన్ని యపకారములు సేసెరేనియును ద 
అంపడు నయ్యాత్మవంతు. బోల్చ నొకండగునె. 

రామకథా. తాడేపల్లి, అయోధ్య 7.87 

ఆ సుతుండున్ సురూపి యయి య్మపతిముండయి యీసులేనివా 
డై సుగుణాలచే దశరథాత్మజుడే యన మీజీ వీరుండై 
యే సమయంబులం దయిన నెంతొ |పసన్న తం బూని మె త్తనా 
బాసలనా(డు నాడుచు జవాబిడు నే పరుసంబు లేకయే. 

ఏయదొ మేలు సుంత యొనరించిన నాయొకటే గని మెచ్చి మోదిెలున్ 
ఏయవి నూజు కీడు లోనరించిన నెంచండు నాత్మవంతు డై 

ఏయెడ శీలవృద్దులను వృద్దుల జిన్నుల జ్ఞానవృద్ధులస్ 

దాయక మాటలొడును శుభా స్త్ర సుశిక్షణకీశీ నేనియున్. 

చ. గ. శాస్త్రి అయోధ్య 8-7 

ఇదంతు మంధరే మహ్య మాఖ్యాసి వరమం | పియం 
ఏతన్నే _(పియమాఖ్యాతుః కంహి భూయః కరోమి తే. | 

అయోధ్య. 7-84 

రామేవా భరతేవాఒహం విశేషం నోవలక్షయే 
తస్మా త్తుష్టాస్మి య్మదాజా రామం రాద్యేఒభిషేక్ష్యతి. 7-95 

ఆని చెప్పిన విని కై కేయి సంతసించి లేచి మంధర కిట్లను, కుబ్దా వీవు 
నేండు సుఖకరంబగువా ర్హ చెస్పితివి, రాముండు భరతుండును + నాకొక్క రూప. 
విశేషించి *రాముండు నామీందం (బేమాకతిశయంబు గలిగియుండు నట్టి గుణ 
రత్న౦బునకుం బట్టంబు గట్టుట మెలుకాదె. 

భాస్కర అయౌధ్య (ఫ్ 



pr 

ఇంతటి కడు |(పియమగు వృ 

త్రాంతము నెజీంగించు నీకుం దగురితిగ నే 

నింతకు నేమి యొనర్తు నా 

చింతన మొనరించి నాకు జెప్పుము కుబ్జా 

రామునకును భరతునకును 

నేమాాతము భేద మె నెజటుంగ నేనటు గానస్ 

భూమీతీడు పట్టంబును 

రామునకుం గట్ట మనసు రంజిలకున్నే, 

వావిలికొలను అయోధ్య 105 

శ్రీరామ పట్టాభిషేకోత్సవంబు, చేరి నాకెజటిగించి చెవులకు విందు 
చేసితి వేమందు జెలువ నీ పొందు: వాసిగా ఫలియించె ప, క్రో!క్తులును 
భరతునికంటె నాభరతాగజుండు: తిరమైన భక్తి విధియుండు నాకు. 

రంగనాథ అయోధ్య 89 పుట 

చెలియా పరమ |పియ మగు 

నల జనక సుతాధినాథు నభిషేకము సొం 
పలరం జెప్పితి దీనికిం 

గల (పత్యుపకార మేమి గావింతు నికన్. 

గోపీనాథ అయోధ్య 9_4 

ఆ రాముడు భరతుడు నా 

కారయ నొక్కరూప యటుగావున నా 

భూరమణు. డతని రాజ్య, 

శ్రీరమణునిం జేయు టరయ 1(బియమగుంగాదే. 

గోపీనాథ అయోధ్య 16 



భరతుడు రాము డంచను విభాగము నామది లేదొకప్ఫు నే 

ప్పరమ గుణాఢ్యు మేకెబకపాటదొనరించిడి గాన నింక నొం 

డరయను గోరు మిష్టకరమాదృతిమై నిడుదాన దీనిలో 
సరిచుగు సంతసంబు తతి చానరొ! కానంగరాదు చూడంగన్, 

రామకథా అయోధ్య నిర్! 

(పియమైన మాజి ఇప్పతి 

రయుమున నీ నగను గొమ్ము రావే యనినన్ 
భు కోప వివశ మంధర 
యయోయళయోయనుచు నేడ్వ నారంభించెన్. 

విశ్వనాథ రామాయణకల్పవృక్షము అయోధ్య అభిషేక 18 పుట 

ఇంతకంటెను [పి రుమైన డేది నాకు 

నంత శుభవా_ర్తం దెచ్చిన యట్టి నీకు 
నేమి యొసంగినంగాని మోసీ మిగులను 

నల్పమే యగుం బరికింప నల్పతమము. 

బులుసు వెంకటేశ్వరులు అయోధ్య 20 

ఇంతకు మించి నాకు గడుదృప్పిని గూర్వెడిదేమి మంధరాః! 

ఎంతటి మంచిమాట పినిపించితి విప్పుడు నన్ను నీవలెన్ 
సంతసపెట్టువా రెవరు చక్కని వార్తను తెచ్చినందుకున్ 

ఎంతటి కాన్మమైన సరియే మతి కోరు మికేమి యిత్తునో. 

చర్ల గణపతిశాస్త్రి అయోధ్య 170 

కింత్వామన్యత వై దేహః పితామే మిథిలాధిపః 

రామ జానూతరం _పాపష్య స్త్రియం పురుష వ్మిగహం,. 

స్త 
నాళ 

7 

అయోధ్య 30-8 



౧౮ 

మజనకుండగు జనకుండు బఅపరా| శ్రమ సత్యసుగుణంబులు గల 
జ 

ఏహానుభావుండ వని నన్నిచ్చెం గాని నీవు పురుషాకృతిం 
కొనిన యింతి వగుట యెబుంగండు, 

Pf 

p> 

భాస్మధ ఆఇయోధ్య 16 

నాదు జనకుండు మిథిలాధినాథు. డిప్పు. 

డిది వినంగ వై దేహుడే యెంచు నిన్ను 

రామః జామాత పురుష విగ్రహము. గొన్న 

ప్రీయటంచును దలంపడే చి త్తమునను. 

వావిలికొలను అయోధ్య ‘a4 

రామః మా తండి జనకుండు రమణతోడ 

రూపమా|తంజు చేత బురుషుండ వైన 

నిన్ను స్త్రీనిగా నెజుంగక నన్నాసంగె 
నెజీగి యుండినం గని గని యేల యిబ్బు, 

గోపీనాథ అయోధ్య 6% 

తలంపడా యేమి రామ! సా తండి జనకుం 

డా యళోనిధి మీథి లాధినాయకుండు . 
స్త్రీపురుష విగహంబయి సిరికిం గూర్చె 

ననుట జామాత తన కెటో యబ్బె ననుచు. 

రామకథా అయోధ్య లే_కల్ర! 

అసద్భశ విదేహుండౌ మిథిలాధిపుండు 
నన్ను గొనిపోవ జంకిన నిన్ను. గూర్చి 
యేమి తలపోయునో రామః యెఅుంగవాక్కొ 
పురుష విగహు. డయ్యు స్ర్రీమూ రి యనండె. 

బులుసు అయోధ్య +02 



కుగవేషము చేసిన 
మగువగం బిత తెలిసికొనక మగువను నన్నున్ 
మగటిమియొ తేని నీ కిడి 

నగి ను నల్లుండ వనుచు నేమనుకొనెనో. 

చం గం శాస్త్రి అయోధ్య 30 

రాజా భపతుకే పుత్రో భరతశ్శాస్తు మేదినీం 

వయంత;త గమిష్యామో యర్కుతరా మో గమిష్యతి. 

నీ కొడుకే ధరి|తిగొననీ పభుతం గనన్ [ధువంబుగా 

లోకుల మెల్ల రాము డెటు లోలమకిం జరియించునందము 

చృికులమై చరించెద మిసీ నెజిమాలిన నీదు వీటిలో . 
నేకరణిస్ వసింతురు సుధిందులు సజ్జను లార్య సన్నుతుల్. 

వావిలికొలను అయోధ్య 986 

సరె నీపు తుడు భరతుడు 

నరవకి యగుంగాక మెము నగర నివాసుల్ 

అరిగెదము రాముతోనే 

భరతుడు నీవేలుకొనుండు పాడగు పుడమిన్. 

చంగం శాస్త్రి అయోధ్య 

నీరాజ్యములో బ్రాహ్మణు 

లేరును వాసంబుచేయ గెంచరు సుమ్మీ 

ఈ రితిగ నీవు దురా 

చారపుం గర్మలనె యెపుడు నలి పెదుగానస్. 

చ. గ శాస్త్రి అయోధ్య 

నహి తద్భవితా రాష్ట్రం యత రామో న భూపతి: 

తద్వనం భవితా రాష్ట్ర్రం యత రామో నివత్స్యతి. 

అయోధ్య 37-29 



రాముడు పాలింపనిచోం 

గామిని రాషంం బదెప్పుగానేరదు శ్రీ 

రాముడు లిచిన వననమె 

శ్రీమానిత రాష్ట్ర? వమగును సిద్ధయి సుమ్మీ. 

వావిలికొలను అయోధ్య 104 } 

ఇక జనులెల్ల బోవందరులే తుదకుండిన శూన్యమౌ ధరన్ 

యొక తెవె రాజ్యమేలుచును నుండుము రాముడు రాజుగాని యా 

సకల ధరి|కి కానయగు సాధువు రాముండె యున్న కానరీ 

సకల జనాథ్యయై తనరు చక్కనిరాజ్యమయౌను పాతకీ, = 

చ. గ, శాస్త్రి అయోధ్య 

రామం దశరథం విద్ధి మాంవిద్ధి జనకాత్మజాం . 

అయోధ్యా మటవీం విద్ధి గచ్చ తాత యథా సుఖం. అయోధ్య 400 

మనమున రాముని దశరథ 

జననాయకు.గా. దంంస జనక తనూజన్ 

సనుగాం దలంపుము కాన 

ము నయోధ్యంగం దం మెగు ముదమునం దండడీ. 

భాస్కర అయోధ్య £24 

రాముండ యొజుంగుమీ దశంథుండు నింద 

నను దలంపుమా జనకుని తనయం బు త్త ౦! 

యటవి యయోధ్యయంచు నాత్మం జూడు 

పోయి రమ్ము యథా సుఖముగను దండి 

వావిలికొలను అయోధ్య 1004 



రాముని దశరథ రాజుగా జూడు 

భూమిజ నన్ను6గా బుద్ధిం జింతింపు 

మడవి నయోధ్యగా నాత్మలోం దలపు 

కడు భక్తి యుక్తి రాఘవుం బోల్సి యుండు. 

రంగనాథ ఆయోధ్య 99 

తనయ శేఖర రాముని దశరథునిగ 

గహ్వారీ పు|తికను నన్ను(గా౭గ దండ 

కాటవి నయోధ్యగా హృదయమున నెరిగి 

భూరి సుఖలీల నడవికిం బోయి రమ్ము. 

గోపీనాథ అయోధ్య 854 

అన్నా లక్ష్మణ! కాననాంతరములం ద్యశాంతముం దై వమ 

టన్నన్జేరి చతుర్ల్షశాబములు న్మిదాహారముల్ మానితం 
aa ఈ oD 

(డిన్నాంగొల్వుము, జానకిని జననిగా గూడ భక్తి భా వింపుమి. 

కొన్నాళ్ళున్ వనమే యయోధ్య యనుచు గోర్కిన్ _బప్పర్తింపుమీ. 

శ్రీకషషరా. అః - తకృష్ణరా అయోధ్య 1-111 

అవ్న! దశరథుంగా రాము నెన్న గనుము 

మలసి నన్నె భావీంపుమా జనకజ 

నటని చెప్పు నయోధ్యగా నరసికొనుచు 

“" ననుచుము యథా సుఖస్థికి మనుము చనుము. 

రామకథా అయోధ్య కీ 1లీఫ్ 

దశరథునిగాంగం జూడుమీ దాశరథి 

జనకజాతను నన్ను €గా౭ గనుము వత్స ! 

అడవిని నయోధ్యగాం గను నరయు మన్న, 

పోయి రమ్ము సుఖముగాం బోయి రమ్ము. 
wit 

బులుసు అయోధ్య 49 



కను, రాముని దశరథుంగా 
కనుమీ మాతగను సీతం గర్హవ్యముతో 
కనుమి యయోధ్యగ వనమును 
కనుగొనుచు యభథాసుఖముగం గడు వడీ రమ్మా. 

మాతగను=తల్లిగను, దశరధుని=పది యిర్యదియరథముల  కధిపతి 
విష్ణువునుగాను కూడ 

మౌ=లక్ష్మిగా; తగను తగునట్లు: 

చు గ, శాస్త్రీ అయోధ్య 

తిష్లేశి రాజా చుకోళ యాహియాహీతి రాఘవః 

సుమం! తస్య బభూవాత్మా చకయోరివ చాంతరా, 

అయోధ్య 40.48 

కూడంజాల రథంబు నిల్చుమని యా కోశీంచుచుంగూడ రాం 

జూడం దం్యడి యవస్థంజూచి మరిలో శోకం బృధెర్యంబుతోం 

గూడందోడనె తెంపు గూడుటయు నక్కుంభిన్న ధిశాగజీ 

చూడారత్నము తేరు వేనడుపుమంచుం జెప్ప నయ్యాజ్ఞకున్. 

భాస్కర అయోధ్య 240 

నిలు నిలు మటంచు నజవంగ సృృవతి పితుంద 

బద పద మటంచు రాముండు పలుకుచుండ 

బండి కలుదోయి జిక్కినవాని భంగి 

మిడికెను సుమం తు మనమంత మడుకు గదురు. 

వావిలికొలను అమో ధ్య 112 

ఓసుమంతుండ రథ మునుపవే యనుచు 
నాసుమంత్రుండు వినునట్లు ఛీరుచును 
వెనుకొని పురి దాటి వెసవెస నేగుదేర 

మనుజేత జూచి సుమంతుతో ననియె 



ఎవతె 

నిదె నచ్చుచున్నా. డినకులేశ్నరుండు 

పాద పొద పోనివ్యు రథము 

అని యని రఘురాముం డందంద తజుమ 

మొనసి యాతండు రయంబునం దేలు. బజపె. 

రంగనాథఆయోధ్య 101 పుట 

నిలు నిలు మని పలుకు దశరథుని వాక్యంబును రథంబు రయంబునం 

దోలు మనియెడి రాముని వాక్యంబును విని సుమంతుడు ఎద్దియు జేయ 

నేరక చ క్రమధ్యంబునం జిక్కియున్న చందంబున. 

గోపీనాథ అయోధ్య 887 

ఆగు |తోలకుమని రాజు నజచుచుండె 

నడపు నడపని రాముండొ నుడువుచుండె 

వారి నుడుల మధ్య సుమం।|తు స్వాంత మపుడు 

నడచు మునువెన్ము చ|కాల నడుమ బడెను. 

చ. గ. శా స్ర్రిఅయోధ్య 

యావత్తు నిర్వతస స్య రజోరూప మదృశ్యత 

వై వేక్షాకువర సావత్ సంజహారాత్మ చక్షుషీ 

యావ్మ్యదాజా _పెయంపు[తం పశ్యత్యత్యంత ధార్మికమ్ 

తావద్న్యవర్థతేవాస్య ధరణ్యాం ప్యుత దర్శనే. 

అయోధ్య 42-1, 2 

రామ రథోజ్టితం బగు పరాగము దోంచెడు నంతదాక నా 

భూమివిభుండు పుకుని పోయిన వంకను జెప్ప వాల్పండా 

భూమి పరాగమునస్ సుతుని పోవుట భూపతి చూచునట్లు న 

స్రోమముగాంగ రేగెం బతి (సుక్కక యుండెడింగాక యంచునో 

వావివికొంను అయోధ్య 1140 



ఆధవుడు దశరథు. డటు పోక నిలీచి 
తన సూను రథమును దప్పక చూచి 

యదియు. గానక ధూళి నటు చూచి చూచి 

యదియు. గానక బయ అటు చూచి. 

ఠంగనాథ అయోధ్య 101 పుట 

రాము రథ మెగినట్టి మార్గంబునందు 

బులు వెడలిన ధూళి కన్సడు వటికు 

నవనీవతి చూచుచుండె నేశాగదృష్టి 
సకల లోకాభిరాను యశః పధాను. 

బులుసు, అయోధ్య 42-1 

రాము రథంసపు ధూళి కనులంబడి కన్పడు నంతదాక న 

టే మొగ మెత్తి చూచు మరలింపండు కన్నుల, థార్మికున్ సుతున్ 

వెమటు చూచునందనుక వేగమె వెంటనె మేనుసాచు నెం 

తో మెయి సాగిపోయె మది నుబ్బిన పుతుని బెంగతోడుతన్. 

చ. గ, శాస్త్రి అయోధ్య 

అదె రఘువీరుం డున్నరథ మల్లదె పోయెడి రాము తేటలు పొ 
న్ముదె యదె పోయె నయ్యరద మక్కడందోచెం దదీయ భూరజం 
బదియు నడంగెం బొమ్మకట హా గుణరత్నమ హాకుమార హా 

సదమల కీర్తిహార నృపస త్తమ హా ననుంగూడనీంగదే. 

భాస్కర అయోధ్య 244 

అదిగో రాము రథంబు చ|కము అవే యౌనౌను జెండాయు న 
ల్లదె యావై పుగనున్న ధూళి యదియే యా చెట్ల వైపే రథం 
బదిగో పోవుచునుండె నాకస మదే యావై పె యంచున్ గడున్ 
మది దృ ప్రింబడి రాజు నద్దియు గనస్ రామిన్ నిరాశన్ గనెస్. 

చ, గ. శాస్త్రి అయోధ్య 



గాయ(ీ వీజాక్షరయుత 
రామాయణసుధ 

కకం తత్సవితు ర్వ రేణ్యం భర్గో దేవస్య దిమహి 

థియో యో నః పచోదయాక్ 

అన్నది గాయ శ్రీ మంతము 

ఓం 

తప స్వాధ్యాయ నిరతం తవస్వీ వాగ్విదాం వధం! 

నారదం వరిష వచ్చ వాల్మీకి ర్మునిపుంగవం ॥ 

ఓం 

తపమున స్వాధ్యాయంబున 

నెపుడు మునిం! వాక్కు తత్త్వ మెటిగిన చతురున్ 
తపసి విశారదు నారదు 

నపుడా వాల్మీకి మౌని యడిగెను నిటులన్ 

సహత్వా రాక్షసాన్ సర్వాన్ యజ్ఞఘ్నాన్ రఘునందన; 
బుషిఖిః పూజిత సృమ్య గ్యథేందో విజయీ పురా 

తరు సహిత ఖడ్గము శరాలు తనరు రాము 

డపుడె యజ్ఞము పొడుచేయంగ వచ్చి 

నట్టి రాక్షసుల వధియింప నమరవిభుని 

యటు జయించు రాముని మెచ్చిరంత బుషులు 

త్సరు [ కత్తిపిడి 

బాల 11 

భాల 80 ఏ 



విశ్వామిత స్పధర్మాత్మా (పత్యా జనక భాషితం 

వత్స రామ ధనుఃవశ్య ఇతి రాఘవ మ్మబవీక్ 
వాల 67112 

విజ్ఞుండు జనకుం డిటు లన వినియు ధర్మ 

మూర్తి యయిన విశ్వామిత మునివరుండు 

నాయనా! వత్స! యో రామః యౌ యపూర్వ 

ధనువు జూడు మటంచును సనియెం (వీరి 

తుష్టావాస్య తదావంశం (ప్రవిశ్య సవిశాంపకేః 

శయనీయం నరేందస్య తదాసాద్య వ్యతిష్టత 
న్్ 

అయోధ్య 15200 

తురగములు లాగ రథముపై నరపతి గృహ 
(తుర్ మటు |పవేశించియు సుమంతుం దధిప కులము 

మొదటి నుండి స్తుతించి యా భూపు శయ్య 

దరికి దరయగ వేగ నరిగి పొగడె 

పనవాసంహి సంఖ్యాయ వాసాం స్యాభరణా నిచ 

భరార మను గచ్చంతై సీ తాయె శ్యశురో దదౌ 

అయోధ్య 40:17 

వనవాస వత్సరంబులు 

గణియించియె క్షామములును ఘన భూషణముల్ 

తన భర్త ననుసరించెడు 
జనకజకు నరపతి మామ సరగున నిచ్చెన్ 

రాజా సత్యంచ ధర్మశ్చ రాజా కులవతాం కులం 

రాజా మాతా పితాచైవ రాజా హితాకరో నృణాం 

అయోధ్య 17:81 



రేడే _ (రాజే సత్యము ధర్మము 
రెడే _ (రాజే కులవంతులకును బుతయుత (గ్రపథితము) కులమున్ 
రెచే లా (రాజే తల్లియు డం; డియు 

= (రాజే కొకకరుడు సర్వపృృథివిన్ | వజకున్ (వజకున్, ధరకున్), 

నిరీక్ష్య సముహూరంతు దదర్శ భరతో గురుం 

ఉటజే రామమాసీనం జటావల్కుల ధారిణం 

అయోధ్య 

వట్టి దర్భచాపపయిని నేలపయినె 

స్శ్ర లక్ష్మణుండు చేరి యుండ 

నా మహామహితుని రాము నగణ్య పు 

eg గరి మాతు భరతుం డర సెం 

యది బుద్ధికి కృతాదష్టు మగ _స్ట్యం తం మహామునిం 

అదై కవ గమనే బుద్ధిం రోచయస్వ మహాయశ। 

అరణ్య 11-44 

మలలం దొప్పగు వృక్ష రన్యు వనసీమన్ .సీత హర్షించి (కీ 

(మ్రడల దేలంగల) దీవులక్ష్మణుండు గూడన్ హర్షముం గాంు, పు 

ష్కల వృక్షంబుల నాకసం బలరు నా కాలమందే కనన్ 
దలంతేన్ వెళ్లుమి యా యగ _స్త్యముని పూత స్వచ్చ రమ్మ్య్యార్వికిన్ 

- అరణ్య 11 

భరత స్యార్య పుత్రస్య శ్వశూణాంచ మమ పభో 

మృగరూప మిదం వ్యక్తం విస్మయం జనయిష్యతి 

| అరణ్య 42.17 

భరతునికిని మీకు నందమై మా య త్ర 
(భర్) అ లకు నాకు నిది కేళులకు నెసంగు 

జీవింపకయు అది చేంజిక్కునా దాని 

చర్మంబె రుచిరమై సౌరు మీరు 



గచ్చ శీఘ మితో రామ స్కుగివం తం ముహాబలరి 

వయస్యం తం కురుక్షిప్క మితోగత్వాద్య రాఘన 

అధణ్య 

గోచరగతి కాలము దాటం గూడు నెటులు 

సలుపు స్నుగీవుతో మెతి జ్వలను నెదుట 

వానితో నగ్నిసాక్షిక మైన మై|తి . 
సలువ |దోహంబు చేయుట వలనుపడదు 

దేశ కాలౌ భజస్వాద్య క్ష్రమమాణః (పియా |పియే 

సుఖదుఃఖసహఃకాలే స్మ్నుగీవ వశగో భవ 

కిష్కింధ £2.20 

దేశకాలాలు పాొందం దక్పియము న|పి 

యమును సైచుచు సుఖము దుఃఖమును గూడ 

సైచి స్నుగీవునీియెడ నాశ్రయము పొంది 

దేశ కాలానుసారము వాసి గనుము 

ది - వ అనాది . 

_పష్టవ్యాచాపి సీతాయాః _దేవృ శ్రి ర్వినయాన్నితై 8 

కిష్కింధ 
వంద్యులు సుమి వారలు, వారు |వతము తపము 

చేసి పాపముల్ క్షాళన చేసికొన్న 
వారు, వారిని జానకి వా_ర్టలడిగి 

వినయ మొప్పొరంగాం దెల్చికొనుము వేగ 

స నిర్జిత్య పురీం శేష్టాం లంకాం తాం కామరూపిణీం 
వ్మిశమేణ మహాతేజా హనుమాన్ కపిసత్తమః 

సుందర 41 



నతమారీతిగం గామరూప మయయి రక్షాదక్షయౌ లఅంకిణిన్ 

అతి తేజుండయి. వాయుజుండు భువి న్ వి ర్యందొప్ప నోడించి 1 

న్మతితో ద్వారముగుండం గాక విలస _కాకారముం దాటి శ 

స్యతముండై రిపు గెక్తిపై గెడమ కాల్ చల్లంగ నుంచెన్ వడిన్ 

ధన్యా దేవా సగంధర్వాః సిద్ధాః పరమర్షయః 

మమ పశ్యంతియే నాథం రానుం రాశ్రీనలో చనం 
సుందర 26.41 

ధియుతుం బియు గను దివ్యస్టిబుషి గం 

ధర్వులు దేవతల్ ధన్యతములు 

పోని వద్మాక్షుండు పుణ్యాత్ముండు పరాత్ము6 

డగు రామునికిస్ నాదు (పా ప్టియేల 

మంగళాభిముఖీ తస్య, సాతదాసీ న్మహా క్ర పేక 

ఉఊపతసై విశాలాక్షీ పయతా హవ్యవాహనం 
సుందర $9.2? 

మంగళము మారుక్రికిని గూర్పంగం గోరి 

నియమమును పూని సీత యగ్నిని భజించె 

అగ్ని దేవ ! హనుమకు శె త్యంబు గూర్చు 

మనుచు సీత ప్రార్థనచేయ నగ్ని వినియె 

హితం మహార్గం మృదు హితుసంహితం 

వ్యతీత కాలాయతి సం పతిక్షమం 

నిశమ్య తద్వాక్య ముపస్థితజ్వరః 
ప్రసంగ వాను త్తర మేకదబ్రవీక్ 

హిత నిర్జారణచే సి యు క్రముగ గావింపంగ నౌనంచుం బల్ 

స్తుతమౌ రితిగ యు క్తి యు _క్షముగ నెంతో గొప్ప యర్థంబు వీ 

మతికెంతో తగియున్న దిప్పటికి సొంపై ముందుగా నీ "మజె 

ట్టీతజింగాని క్షమంబయైన గతినిబ్లై మంతులందట్టులన్ 



శం 

ధర్మాత్మా రక్షసాం శేష్ట సృ్పంపాప్రోఒయం విభీషణః 

లం _కెశ్వర్యం (ధువంశ్రీనూ, నయం|పొప్తో హ్యకంటకం 
యుద్ద 41.6! 

విను ధర్మాత్ముండు గుణకం 

ధినుతుండు విఖీషణుండు గనెను నాశరణుస్ 
కని శ్రీమంతుడు ముశ్ళుం 
డని లంకై శ్వర్యము [ధువమందెను జుమ్మీ 

యోవ[జపాతా శనిపాతాన్న చుక్తుభే నచాపిచచాలరాజా 

సరామ బాణాభిహతో భృళశార్త శృచాలచాపంచముమోచ వీరః 

యుద్ధ 58-180 

యోధముఖ్యు డేరావణు డుగవ[జ 

పొతమున, నశనిహతిని స్వల్పమైన 
కోభపడడొ చలింపడొ యాబలుండు 
రామశర విద్ధుండగుచు విల్వదలె వణంకె 

యస్య విక్రమ మాసాద్య రాక్షసా నిధనంగతాః 

తం మన్యే రాఘవం వీరం నారాయణ మనామయం 

యుద్ద 72-10 
cl 

యోద్ధయగు రాముండెంత మహాబలుండొ 

అతని యస్రా?లు నెంత మహత్తుగలవాొ 

ఎవని వి కమమున దె తు లెల్ల ౧జచ్చి 
యం రా 

రాయభయు రాముందలంతు నారాయణునిగ 

నతే దద్భశిరే రామం దహంత మరి వాహినీం 

మోహితాః పరమా స్తేణ గాంధ ర్వేణ మహాత్మనా 

యుద్ధ 94-20 



శ్రిగా 

సమో హనాసారిన సమ్మూఢులై రి రిపును 

నఃఖరు శూరుని రాముని న్లనరు ప్రో 

వెల రాముల నరసి మరల నొక్క 

రామునె గాంతురు రాక్షసౌళి 

(పణమ్య దేవకాభ్యశ్చ [బాహ్మజేభ్యశ్చ మైథిలీ 
బద్ధాంజలిపుటాచేద మువాచాగ్ని సమీసత; 

| యుద్ధ 118,28 

(వధిత దేవ విపుల సీత ,పణుతి చేసి 
అగ్ని దరి గేలు జోడించి యనియె నిటులు 

నా మనసు రాముని విడి పరుం దలంపదేని 
లోకసాక్షియౌ నగ్ని నన్ |బోచుంగాక 

చలనా త్పర్వత స్యైవ గణా దేపస్య కంపితాః 

చచాల పార్వతీచాపి తదాఒ2శ్లీష్టా మహేశ్వరం 

చోటు. గని రావణుండు నాక్షోణిధరము 

నిటులు నటులును వేగం గంపింపంజేయ 

దేవగణముల్ వడంకిరి దేవదేవుం 

గొగిలించుగొనియు మనుయు గూడ వడంకె 

దారాః ప్ముతాః పురం రాష్రం భోగాచ్చాద భోజనం 

సర్వమేఒ వావిభక్తం నౌ భవిష్యతి హరీశ్వర 

ఊ _త్రర44.4 

దయిత లాత్మజుల్ సర్వపత్తనము రాష్ట్ర 

మఖిల భోగ మాచ్చాదనాహారములును 

ఓయి కపిరాజ! నీకును నుర్వి నాకు 

నెల్లను నవిభాజ్యములుగ నెసంగుం గాక 



తలి 

యామేవ ర్యాతిం శతుఘ్నః పర్ణశాలా ముపావిశత్ 

తామేవ ర్యాతిం సీతాపి పసూతా డారక ద్వయం 
ఉత్తర 

(పీతిని శ|తుఘ్నుండు ద 

యాతత హృదుం డేనిశితటి నా పర్ణకుటిన్ 
(యా) ఏతెంచెనా యా ర్యాతియె. 

సీత యిరువురు కొమరులను చెచ్చెలం గనియెన్ 

అదం రామాయణం కృత్స్నం గాయత్రీ వీజ సంయుతమ్ 

(తిఃసంధ్యం యఃప ఠిన్ని త్యం, సర్వ పాపైః _(పముచ్యతే 

ఈయది రామాయణ మీటు 

గాయత్రీ బీజ వర్ణ కలితముు సతమున్ 
ఏయెడం దైసంధ్యలను (శ 

ద్ధాయుతుండ్లై చదువం బాప తమము నశించున్, 



= రాముని వనవాస కాలము 1 

(గోవిందరాజీయము ననుసరించి 

1వ రోజున చైత్ర శుద్ధ దశమినాడు వనవాస _(ప్రయాణము- ర్యాతి 
తమసాతీర వాసము. 

2వ రోజున జాప హ్న వీతీర వాసము- గుహుని రాక 

వ రోజున గంగా దక్షిణతీర తరువు కింద నుండుట. 

కవ రోజున పయాగలో నుండుట. భరద్వాజ దర్శనము. 

వ రోజున యమునాతీర వాసము- చిత్రకూట ప్రవేశము. 

[వ రోజున సుమంతుడు అమోధ్యకువచ్చుట-రా!కతి దశరథ మృతువు. 

7వ రోజున కౌసల్యాదుల విలాపము. భరతునికి దూతల: బంపుట. 

8వ రోజునుండి 1£వ రోజువజకు భరతుని అయోధ్య (ప్రయాణము. 

19వ రోజువరకు పౌరలౌకికకర్శ. 

17 నాలుగు దినములు వనమార్షము బాగుచేయుట. 

20వ రోజువరకు భరతుని వన వయాణము. 

2ికివ రోజునుండి రామునిదగ్గఅ భరతుడు మూఢురోజులుండుట. 

£7వ రోజునతిరిగి అయోధ్యకుపాదుకలతో వచ్చుట.ఇంకను మధ్యమధ్య 

రోజులు లెక్కింపగా మరల పొదుకలకు పట్టాభిషేక మువరకు 4 రోజులయ్యొను,. 

శ్రీరాముడు చ్మితకూటమున పదిన్నరమాసములుండెను. మొదటి సంవ 
తృరము ఇట్లు గడచెను. పిదప చి త్రకూటమును విడచి దండకారణ్యమును ప్రవే 
శించి బుషుల ఆ్యశమములను చూచుచు గడపినవి పదిసంవత్సరములు, పిదప 

పంచవటిలో ఒకటిన్నర సంవత్సరములు గడపెను. ఈ విధముగ ఒకటి: పది, 

ఒకటిన్నర కలిసి పన్నెండున్నర సంవత్సరములు. 

పన్నెండున్నర సంవత్సరము లమ్మొను. తరువాత పదుమూడవ యేడు 

కొంచెము మిగిలి ము“ దనంగా నూఘఫశుక్ష అష్టమినాడు “విందము” అను 



శక... 

పేరుగల ముహూ_ర్హమున రావణుండు సీశను దొంగిలించుకొని పోయెను. 

1£ సంవత్పముల 4 నెలలు. 

జ్యేషశుద్ధ పూర్ణిమవాండు వాలి వధ జరిగెను. 

కార్దికశుక్ల పాడ్యమి వరకు సు గీవుని వట్టాఖిషేకాది కార్యములు. 

నాలుగ మాసనులు వర్షాకాలము గాన సీతాన్వేషణ జన గలేదు. 

కాంర్ర్కము చివర-స్సుగీవుని పై లక్ష్మణు డ్మాగహించుట. 

కారకము చివరనుండి మార్గశీర్ణము చివరవరకు సీతాన్వేషణము. 

హనుమంతుడు మార్గశిర శుక్ల ఏకాదశిని అంక్మాపవేశము. 

అఆ యర్థరా శి తుదకు సీతాదర్శనము. 

ద్వాదశినాడు శింశుపొ వృక్షము నుండి రానణ దర్శనము, సీతా సంభా 

షణము. 

తయోదశీనాడు అక్షాది వధే. 
చతుర్దశినాడు ట్రహ్మా స్రముచే కట్టపడుట. లంకా దహనము, 

మరల మహేందాది యందున్న వానరులతో. గలయికకు $ రోజులు, 
'నూర్షశిర కృష్ట షషినాడు మధువన భంజనము. 

న్్ 

అష్టమినాడు ఉ త్రరఫలుని విజయాఖ్య ముహూర్తమున రామాదుల 

సెన్మాపస్థానము, 

ఏడు రోజులలో పుష్య శుక్ల పాడ్యమి పరకు సము, దతీరమున స్కంధా 
వారము. 

పుష్య క్ష చవితికి విభీషణుని రాక, 
పంచమికి సము|డము దాటుటకై. ఆలోచన, 

. పెదప నాలుగు దినములు సము[దుని రాముడు _పార్థించుట,_పాయోప 
వేళము. 

దశమికి సేతువు బంధించుటకు మొదలు పెట్టుట, 
(తయోదశిని సేతు బంధము పూ ర్తి 



వ రాముడు సుచేలగిరె నెక్కుట 

పుష్యపౌర్ణమి నుండి బహుళ విదియవరకుసై న్యము సముదముదాటుట. 

తది_రు నుండి దశమి వరకు సేనా నివేశనము. 

ఏకాదశిని రావణుడు పంపగా శుకసారణులు వచ్చు రాము సేన చూచుట 

ద్వాదశికి వానర సేనా గణనము. 

:తహూోచశి నుండి అమావాస్య వటికు రాక్షస సేనా గణనము 

మాఘ శు * పొడ్యమిని అంగఎ రాయబారము 

పీత్రకు రా ముని మాయ శిరస్సు చూపుట 

ఐది-కు నుండి అష్టమి వరకు వానర రాక్షస యుద్దము 

మాఘ శుద్ద నవమి ర్యాతి ఇం దజిత్తు రామలక్ష్మణులను నాగొస్త్రముచే 

బంధించుట. 

దశమిని గరుత్మంతుడు వచ్చుట, నాగపాశ విమోచనము 

ఏకాదశి, ద్వాదశులలో ధూ(మాక్ష పధ 

త్రయో మోదశ అకంపన వధ 

చతుర్దశి నుండి మాఘ బహుళ పాడ్యమి వరకు యుద్ధము, నీలుడు 

(పహస్తుని జంపుట 

చతుర్దశి నుండి పొడ్య మి వరకు రామ రాపణుల యుద్ధము, రావణ 

మకుట భంగము. 

వంచమి నుండి చతుర్దశి నరకు కుంభకర్ణు నితో యుద్ధము, వధ 

మాఘ బహుళ అమావాస్య యుద్ద విరామము 

ఫాల్గుణ శుక్ల పాడ్యమి నుండి చవీకి వరకు నరాంతక వధ 

పంచమి నుండి స సప్తమి వరకు అతికాయ నధ 

అష్టమి నుండి ద్వాదశి వరకు నికుంభ్ర కుంభ యుద్ధము వధ 

పిదప మూడురోజులకు మకరాక్ష వధ 

ఫాల్గుణ శుద్ద విదియ ఇం|దజిత్తు యుద్ధము 

తది.ము నుండి సప్తమి వరకు ఓషధుఅ దెచ్చుటకు సంరంభము- యుద్ధ 

విరామము. 



3౬ 

త్రయోదశి వరకు ఇందజిత్తుతో లక్ష్మణుని యుద్ధము ఇంద్రజిత్తు వధ, 
చతుర్దణి_యుద్ధ విరామము 

ఫాల్గుణ అనూవాస్య . రావణుగి యుక్టయా త, 

వై్యతశుస్థ పాఢ్యమి నుండి రామరావణ యుద్ధము 
షష్టి, అష్టమి మహాపార్నా్వాది వధ 

నవమి-లక్ష్మణుని మూర్చ, రావణ పలాయనము, (దోణపర్వతమును 
దెచ్చు ట 

దశమి - యుద్ధ విరోమము 
ఏకాదశి. ఇం్యదుడు రామునికి రథము వంపుట 

ద్వాదశి నుండి బహుళ చతుర్దశి వరకు 18 రోజులు రామ రావణ 
యుద్ధము 

చతుర్దశి రావణ వధ 

(మొ త్రము 18 రోజుణ యుద్ధ విరామము 
మొ త్రము 72 రోజులు యుద్ధము 
ఆవమావాన్య- రావణునికి సంస్కారము 

వైశాఖ శుస్థ పాడ్యమి- విభీషణుని వట్టాభి షేకము 
తదియ. స్టీత్ర అగ్ని్యపవేశము 

చవితి. పుష్పక మెక్కి భరద్వాజా శమమునకు వచ్చుట 
షష్టి- నంద్మిగామములో భరతునితో కలియుట 

వైశాఖ శుద్ధ నవమి శ్రీరామ పట్టాభిషేకము 



శ్రీకొమజ్ఞాజు లక్ష్మణరావుగారి హిందూడేశ చరి త్రననుసరించి 

జి అయో ధనుండి లంకకు రాముని [ప్రయాణము 3 

1. అడ్ రాధ్య నుండి వయాగ - భరద్యాజా శమము 

2. భరద్వాజాశమములో ఒకరా; శ్రి రాముడుండెను 

వ్ * భరదాషాతా శ్రమము నుండి చ్మితకూటము పది డ్రోశముల దూరము. 

కోశము అనగా పదిన్నర మైళ్ళు 

4. చితకూటము దగ్గజ మందాకిని నది యున్నది,అది నేడును గలదు. 
అక్కడ నుండి ఆగ్నే యముగా వెళ్లెను. 

ఫ్. అతి యా శ్రమము. ప్రస్తుత రీవా పాంతము నుండి దక్షిణసీమ 

వరకు ఇక్కడ అనసూయతో సీత మాటాడెను. 

ఓ. అతి యాశమము నుండి దండకారణ్యము,దిని కు త్తరమున గంగ 

దక్షిణమున వింధ్య, పడమట, ఊ _త్రరవింథ్య అకార్యి శమము, దక్షిణవింధ్య 

దక్షిణ కోసలము, విదర్భ, దక్షిణాప పధిలో మలయాాది, దక్షిణమున |దవిడ, 

పొండ్యములు గలవు. తూర్పున ఉత్తర కళింగములు ఆంధ చోళములు 

గలవు '(సెరగుజా ప్రాంతము 

7. కొంత దూరములో విరాధుడు కన్చడెనుబిలాన్పూర్ కుఈశాన్యముగా 
నున్నది 15. మైళ్ళు, 

[. ఇట శరభంగా శమము కలదుఇచ్చట శరభంగుడగ్ని లొ. జొచ్చెను 

ఇచ్చటనే చంపబడిన మునుల  యొముకల గుట్టలున్నవి ఇచ్చటనే 

రాక్షసుల6 జం పెదనని రాముడు (పకిజ్ఞ చేసెను 

1, సుక్తిక్షా 1శమములో రాతి యుండెను, ఇక్కడే కొండలు, నదులు 
చా 

అరణ్యములున్నవి, కొంకదూరములో పంచాప్పర స్పరస్సు గలదుధర్మ 



ఆలా 

భృతుడు దీనిని గూర్చిన కథలు చెప్పెను, ఇచట మాందకర్ణి తవస్సు చేసెను, 

విలాసపూర్, తాయపూర్, ల్లాలకు మధ్యగా నున్నది,ఇచటనే రామగిర్యా శ 
మము గదు 

10. పెయాశమము నుండి దక్షిణముగా నాలుగు యోజనములలో 

(120) మెళ్ళలో అగస్త్యా శమము గలదు యోజనమనగా 20 మైళ్ళు ఇది 

రాయపూరునకు దక్షిణముగా బస్తర సంస్థావమునకు ఊ_త్రరమున గలదు 

11, అగ _స్త్య_భాతయా|శమమునకు అగస్త్యు నియా_శమముయో జనము 

12. అగస్త్యుని యాగశ్రమమునకు రెండుయో రాజనములలోపంచవటి గలదు 

1స, గోదావరి యిక్కడనే గలదు. ఇక్కడనే పర్ణశాల నిర్మించుకొనిరి. 

భ్యదాచల ;పదేశము వర్ణశాలా (ప్రదేశము. మహారాష్ట్రములో నాసిక వర్గశాల 

[పొంతము గాదు 

14. వంచవటికే శూర్పణఖ వచ్చినది. ఇక్కడనే ఖరాదులు చంపంబడిరి, 
ఈ పాంతమే జనస్థానము. వాల్మీకి వర్ణించిన శంబరపురము సంబలవూరు 

15. సీతను రావణు డె త్తికొనిపోయిన తర్వాత రెండామడలలో నున్న 

భ్యదాచ6ము దగ్గర గోదావరి దాటిరి ఇక్కనే జటాయు వుండెను అక్కడ 

నుండి పడమరగా _వైరుతి దిశగా కొంతదూరమువె శ్లిన మరల జనస్థానము 

పిదప మూడు (కోశములలో నున్నది 

16. | కౌంచారణ్యము నై జాము రాజ్యమునకు 2 రుతిగా నున్నది ఇట 
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దై వగురు నమస్మృతులు 3 

రాముని |పజారంజనము 1 

దశరథుడు రాముని యువరాజు చేయగోరుట క్ష 

దశరథుని ఆభి పాయమును రాజుల పరిషత్తు అభినందించుట 6 

రాముని గుణములు |బాహ్మణులు మెచ్చుకొనుట క 

పట్టాభిషేక పయత్నము ; 13. 

రాముడు. 'ఈండిదగ్గణకు వచ్చుట' | - 1§ 

రాముని యువరాజు గమ్మని దశరథుం 'డనుట ~~ iB. 
రాముని రహ్మని మరలం గబురంపుట ' i7 

దశరథుడు రామునితో -శాను అతశములు' కఅలోగాంచితి ననుట 17 

భరతుంత రాషండగనె యువరాజువు కమ్మని తండి రామునితో 
అనుట = 18. 

యువరాజగు సంగతిని రాముడు కాసల్యాదులతో చెప్పుల 20 

ఉపవసింపమని "రామునితో వసిష్టగురువు చెప్పుట.  - 22... 

అభిషేకవా ర్ర విని ప్రజలు ఉత్సవములు చేయుట... జర్. 
రాముని యభికే షకవార్త విని కైక సంతసించి మంధరకు జహుమతి / 

కైకకు మంధర :దుర్చోధ . we ః రా లకి 



రెండు వరములు కో రుమనిక్టైమంధర చెప్పుట 

కై క మంధర తెలివికి మెచ్చుకొనుట 
క క కోపగృహములో పరుండుట - = * 

దశరథుండు రామాభిషేకము తెలుపుటకై తె శ్ర యింటికి వచ్చుట 

దశరథుడు కైకను కోపకారణ మడుగుట 

కెక వరములు కోరుట 

కైక వివాహపు తలము (పుట్ నోటులో) 
దశరథుని చింత - నింద 

దశరథుడు వరముల సంగతి విని మూర్శిల్లుట 

'దశరథుండు కై కను |బకిమాలుట 
కెక కోపించి పలుకుట 

దశరథుండు కైకను నిందించుట 

వరము లీయనిచో చ త్రునని కైక యనుట 

నా పితృకర్మ నీవు, నీ సుతుండును జేయరాదని దశరథు డనుట 
రాముని రప్పింపుమని కై క దశరథునితోం జలుకుట ' ” * 

(జలు పట్టాభి షేకోత్సవ 1 కార్యములు జరపుట AS age 

సుమంతుడు దశరథుని స్థితి తెలియక ' సంతోషముళో రాజును“ 

చస్తుతించుట 

రాజు దీనుడై పడం గ్లైక రాముని దీసికొని రమ్మని చెప్పుట. 
రాముని కె వెళ్ళుచు. పట్టాభిషేక వస్తువులను నుమంకుడు 

షల్ " 

ద్వారము దగ్గర చూచుట టి ఎ గం . . 

ఇంకను రాజు" పట్టాభిషేకము: జరప రాజేమి యని. (ప్రజలు మరల 

రాజు-.దరికి * సుమంతుని పంపుట ₹: =. ఏ 4. 

1. మరల వచ్చిన సుమం్మతని జూచి రాము రప్పింపక ఏల వచ్చితినని 
దశరథు. డనుట : : 

స రాముని మేడ వర్ణన? అ జత నలు 
4 రాజాజ్ఞను సుమర్మతుండు రామునికి చెప్పుట... లం 

వట్టాఖేషిక శంగకికె క్రై .శమ్మనెం గా౭జ్రోలు నని సీతతో రాముడనుట 
= 

గ సీత రామునితో మంగళ వాక్కు లం బళత్కుట _ 
౧ రాముండు 'మితులం బల్కరించి కైక యింటి క్రేగుట.. 
కైక యింటికిం బోవు రాముని జూచి పురస్త్రీలు ఆశీస్సులు పల్కుట 90 
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కాసల్యదగ్గణ, సీతదగ్గజ సెలవుశీసికొని యిప్పుడే వనికి వెళ్ళెద నేని 

రాము డనుట 

రాముడు వికారము పొందక యాప్తుల కోకముజూచి చింకిల్లుట 

అంతఃపురిలోని స్త్రీలు ఆ ర్హనాదము చేయుట 

హోమములు చేయు కౌసల్యను రాముడు చూచుట 

తల్లితో రాముడు వనవాసముగూర్చి చెప్పుట 
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లక్ష్మణుడు కామాందు(డగు తం డిని జంపి రామునికి రాజ్య 

మిత్తు ననుట 

లక్ష్మణునిమాట విన్నావా యని కౌసల్య రామునితో పలు్మట 
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తల్లినీ, లక్ష్మణుని (బతిమాలి రాముండు తండి యాజ్ఞను దాట 

ననుట 

దైవమును (పవశంసింపక పౌరుషము నెజపుమని లక్ష్మణుండు 

రాముతో. జల్కుట 
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డనుట 

నేను నీతో వచ్చెదనని రామునితో కౌసల్యఅనుట 
రాముడు (బతిమాలి తండ్రిని 'సవించుమనంగ త 

రామునివనవాసమునకు పుణ్యాహవా చన 
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ధాదులేరియని యడుగుట 

రాముడు సీతకు వనవాస సంగతి చెప్పిఅయోధ్యలో నుండవలసిన 

నీతులు బోధించుట 

సీత రామునితో నివి రాజపు తులు చెప్పదగు మాటలు కావు. 

నేనును వనికి వచ్చెదననుట 

వనవాసములోని కష్టములు రాముడు చెప్పగా సీత నాకవ 
న్నియు విహారములువలె నుండుననుట 
వనమునకు వచ్చుట కేమా(తము _ రాముండంగికరింపనపుడు 
నన్ను రక్షింపలేవా నిన్ను మగవేషము వేసికొస్న ఆడదానవని నూ 

తండి తలపలేదు గాంబోలునని గట్టిగా ననుట 
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రాముండనుట 

రామునితో వనిలో మీసేవచేయుదును వనికి తీసికొనిపోమనిలక్ష్యృణు 
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రాముడు లక్ష్మణుని సమ్మతించిఆయుధముల తీసికొని రమ్మనుట 
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జనులు ఎత్తైన చోట్లెక్కి రాముని గుంపుగుంపులై చూచుచు 

అయోధ్య నుండి ధనధాన్యములు పెల్లగించుకొని అయోధ్యను . 

వనముగాం జేయుడమని తలచుట 

దానధర్మములు చెసివచ్చిన రాముని సుముంకుండు చూప దశ 

రథుండు వమార్శ్భిల్లుట 

మూర్భ నుండి లేచి దశరథుడు రామునికో నన్ను న్నిగహించి 

రాజవగుమునుట 

విచారము మాని మాకు అడవికి అనుజ్ఞయిమ్మ ని రాముడు 

తం| డిని గోరుట 

నాకు తండియె దైవము నిన్ను అసత్యవంతునిగాం జేయుట 

నాకిష్టముగాదని రాముండనుట 

కై కేియితక్క మిగిలిన యయోధ్య యంతయు బావురుమని 

యేడ్చుట 

నీతల్లి లాగె నీవును పతిఘాతకురాలవె యని సుమంతుడు కై కను 
నిందించి యిట్టి వరాలు కోరకుమని చెప్పుట 

కైక ఏమాత్రము క్షోభింపక యుండుట 
ధనికులగు వర్తకులతోపాటు సైన్యములురామునితో అడవికివెళ్ళు. 

గాకయని దశరథు. డనుట 

సారమురేని రాజ్యము నాకు వలదని కైక యనుట 

సగరుడు-పిల్లలను యప మునలో పడవేయు అసమంజుని వెళ్ళ 

గొట్టెను రాముడేంమి చెడును చేసెను. చెప్పమని సిద్ధార్థుడను 
మంతి కై కను నిందించుట 

నీవు. నీభరతుడు సుఖముగా నుండుడు నేను రామునితో వనికిం 

జోయెదనని దశరథుడనుట 

రామునికి నారబట్టలు కైక తెచ్చి యిచ్చుట 

సికకు రాముడు నారబట్టలు కట్ట బెట్టుట 

పోనీ ఫీతనై న నిక్కడ నుంచుమనిపురస్త్రేలు రాముని పార్థించుట 

రామునితో మేమును పోయెదమని ప ఏష్టుడని కీత్రక్రు నారబట్టలు 

చా కావు చీర, నగలు ఇమ్మనుట 
' 

మునివేషముతో నున్న రాముని జూచి త ల్లిదం్యడులుమూర్భిల్లుట 

ధీశ్రక్రు పట్టువస్త్ర ములు నగలు తెప్పించి దశరథుడిప్పించుట 



0? రాముని | పేమతోం జూడుమని కౌసల్య అనంగా సీత తాను పతినీ 
గొరవింప నెర్చితి తినని చె చెప్పు కు 

98 +రాఘుని గొలువునుని లక్ష్మణుని సుమిత భోధించి పంపుట 

9 వనమునకుం బోను రామానుళం జూచి (పజలేడ్చుట 

108 శన్ననుసరించు తండి బాధ చూడలెక త్వరగా తోలుమని సూతు 

నితో రాముండనుట 

101 రాముని వన వయాణ సమ.కుమున సర్వ (పపంచము దుఃఖ 

ములో మునుంగుట 

102 కై కతో నిను విడచితినని దశరధుడనుట 
10. దశరథుండు కౌసల్య యింటికిం బోవుట 

104 దుకఖించు కౌసల్యను సుమి త ఓదార్చుట 

405 పొరులు రాముని అనుసరించుట 

108 మెము అయోధ్యకు పోమని జనులనుట 
aia ట్రస్టోం 

107. రాముండు |శమచే నిదపోవు | పజలకు6 దెలియకుండ , వెడలి 

పోవుట 

108 పొడున్మిదను |ప్రజలు నిందించి ఏక్నుచు క్రైకనునిందించుట 

1" అయోధ్యను రాముడు వీడ్కొనుట 
10  రామగుహ సమాగమము 

111 రామునికి గుహుడు భక్ష్యాదు లి మన్యుంబోగా వలదని వన్యాహార 
మునె గ్రహింతు ననుట 

te రాముడు నే లపై 6 బరుండ లక్ష్మణుడు “చింతించుట 

118 లక్ష్మణుడు “తండి, తల్లి కౌసల్య ఎంశోకాలము [బతుఠ”రని 

చింతించుట 

114 కోయిల _శావ్యముగా (గూయుచున్నది గంగను దాటుదమని 
రాముండు లక్ష్మణునితో ననుట 

115 రామాదులు నావ నెక్కుట 
[18 నేనుగూడ మీతోవచ్చెద నని సుమం్యశు డనుట 
117 తన తల్లిదం్యడులం జూడుమని రాముడు సూతునితో ననుట 
118 వనికి పోవద్దని జనులు గుజ్జముఅం గోరుట 

119 రామలక్ష్మణులు జడలు కట్టుకొనుట 
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స్పీశ్ర గంగనుగూర్చ్ _పొర్థన 

సీతారాములు నేలపై పరుండుట 

తల్లిని దలంచి రాముని చింత 

రాముడు నేలపై పరుండ లక్ష్మణుని చింత 

రాముని భరద్వాజా శమ గమనము 

రాముని చి_తకూటగిరి గమనము 

రామాదులు కాళిందినది దాటుట- సీత _పార్థన 

రామాదుల వాల్మీకి ఆశ్రమ దర్శనము 
పర్ణశాలానిర్మాణము- (పవేశము 

రాముడు లేని సుమంతుని గని (పజల వగ 

దశరథునితో కౌసల్య పరుష వాక్కులు 

సూతుండు రామాదుల మాటల కథనము 

నన్ను రామాదుల దరికి తీసికొనిపాొమ్మని దశరథు( డేడ్చుట 

కౌసల్య దశరథుని నివ్రయగా పలుకుట 

దశరథుడు కౌసల్యను బతిమాలుట 

కౌసల్య దశరథుని క్షమింపం (బార్ధన 

దశరథుండు తన పూర్వ శాపమునుగూర్చి చెప్పుట 

దశరథుండు వేటకు వెళ్ళుట 

గజమని కొట్టగాంబడిన మునికునూరుని విలాపము 

నేను ద్విజుడను కాను, తల్లిదండ్రులకు నీళ్ళిమ్మని మునికుమా 
రుడు చెప్పుట 

వృద్ద దంపతుల సంతాపము 

దశరథుడు వృద్ధ తావసితో మాబాడుట 
వృద్ధుడగు తపసి విలాపము శాపము-మృతి 

దశరథుని పరితాపము 

దశరథుని మరణము 

దశరథుని మృతికి అంతఃపురస్త్రీలు ఏడ్చుట 
కౌసల్యా విలాపము 

దశరథుని మృతిచే రాజ్యము అరాజకమగుననుట 

రాజగుణములు 

భరతుని తెచ్చుటకు దూతల గమనము ' 
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భరతునికి దుఃస్వహ్నమ - చింత 204 

భరతుడు మామదగ్గర సెలవుతీసికొని అయోధ్యకు బ-రులుదేరుట £08. 

భరతుడయోధ్యను (ప్రవేశించుట 903 

పొడుపడిన అయోధ్యనుజూచి భరతుండు విచారముతో తండి 
సంగతి తల్లి నడుగుట 311 
కైక భరతు నీకి తం్యడిమృ త్యువుం దెల్చుట dll 

తండి మృత్యువుతెలిసి భరతుడు మూర్శిల్లుట 312 
కే5కను భరతుడు రాముని గూర్చి యడుట 914 
తల్లి వరములగూర్చివిని భరతుడు కైకను దూషించుట 318 
నాకీరాజ్యము వలదు నీ కడుపున నెందుకు పుట్టితినా అని: భరతుడు 
తల్లి తోనని యేడ్చుట ౪20 

ఇందజను బాధపెట్టిన నీకు నరకమె -రుగునని కల్లితోం జెప్పుట 
కావుదే నువు వత్సలం, జూచి వగచిన కథ 924 

ఏడ్చు. భరతుని కౌసల్యాసుమి్మితలు చూచుట లదిల' 
నీవై నను రాముని దరికి తీసికొను పొమ్మని కౌసల్య భరతునితో 
ననుట 

నేను వనికి రాముని పంపగోరలేదనిభరతుడు ఒట్లు పెట్లుకొనంగాకౌసల్య 
లేవదీసి యోదార్భి యేడ్చుట రది 
తం డికి ధెర్యముతో సంస్కారము చేయుమని వసిస్టుడుచెప్పుట లై 
తం డిని దలచుకొని భరతుని విలావము రఫి 
త౦డికి భరతుండం త్యెష్టి చేయుట 934 
ఏడ్చు భరతుని పసిష్టు డోదార్సుట లప్? 
170 శతుఘ్నుడు వీడ్చు మంధర నీడ్చుట 340 
భరతుని మాటిచే శతుఘ్బుడు మంధరను వదులుట రన్ 
భరతుడు ఠామ్లునిదరికి పోవ వనమార్గము ఖోగ్గువియించుట్ల 344 
శిల్పులు వనమార్గను వాగుచేయుట 246 
ధాజ్యముకై భరతునికి వసిష్టుని బోధ “48 ' 
భరతుడు |పజలతో సేనతో" "వనికేగుట 20 
కై కాదులతో |పజలు వనికి పోవుట ల్లి 

' గుహుడు భరతుని అనుమానించుట, లలి 
గుహుడు భరతుని మెచ్చుకొనుట 2ఫ్8 
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గుహుడు భరతునికి లక్ష్మణు మాటలు చెప్పుట 

భరతుడు గుహునితో రాముని గూర్చి మాటాడుట 
భరతుండు రాముని స్థితికి వగచుట 
ఇంక నేనును నేలపై పరుందుననిభరతుడనుట 

భరతాదులు గంగను దాటుట 

భరతుని భరద్వాజా, శమగమనము 
భరతుడు భరద్వాజునికి తన్నాతలపు చెప్పుట 

భరతుని సేనకు భరద్వాజుని ఆతిథ్యము 
భరతునికి భరద్వాజుని వించు 
భరతు(శు భరద్వాజునికి తల్లుఅం దెల్చుట 

భరతుని సేనలు' చి తకూటము చేరుట 
చితకూటగిరి వర్తన 
సీతకు రాముడు వనకోభ చూపుట 

మందాకినీనది వర్ణన 
'సినా కలకలము రాయుడు వినుట 

భరతు సేన చూచి లక్ష్మణుని కోపము 

భరతుని పై లక్ష్మణుని ఆగహము 

భరతుని పై కోపపడరాదని 'రాము డనుట 

భరతుడు కాలినడకను పోవుట 

భరతుని సేనలు చి తకూటము శేర్లుట 
భరతుడు పర్ణశాల చూచుట 

భరతుండు తన్ను నిందించుకొనుట 

రాముని స్థితిచూచి భరతుడు మూర్శిల్లుట 

రాముడు భరతుని గుశల్యపశ్న అడుగుట 
రాముడు రాజకాధ్యములగూర్చి _పశ్న 

భరతుడు తండి మృతిని చెప్పి పెద్దవాడు రాజు కొవలె ననుట 
రాముండు తండికి నీళ్ళు వదలుట 

కౌసల్య రామునిం జూచుట 

రామాదులు తల్లులకు _మొక్కుట 

భరతుడు రాముని రాజ్యము గొనుమనుట్ల 
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తల్లి దండులమాట గౌరవింపవలెనని రాముని వల్కులు 

రాముడు భరతునికి ధర్మబోధ 

భరతుని ధర్మ విచారణ 

పెద్దవాడు రాజు కావలెనని భరతు డనుట 

భరతుడు రాముని యువరాజువు కమ్మనుట 

రామ భరతుల దృథ స్థితికి (పజలు ఆనందించుట 

రాముడు కై క వివాహ శుల్క్ముము జ్ఞాపకము చెయుట 

రాముండు భరతునికి ధర్మబోధ 

నీవు రాజ్యమును నేను వనమును పొలింతమని రాము డనుట 
జాబాలి నా స్టిక బోధ 

రాముని జాబాలి మత ఖండన 

తండి మాటను దాటనని రాము డనుట 

రాముని సత్య మతము 

రాముడు జాబాలి మత ఖండన 

బుద్ధతథాగతపద విమర్శ (పుట్ నోటులో? 

రాముని వంశోత్ప త్తిని వసిష్టుడు చెప్పుట 

వసిష్టుని బోధ 

భరతుని | పాయోపవేశము 

మహర్షులు రామ భరతుల మెచ్చుకొనుట 

రాముని సత్య (పతిజ్ఞ 

భరతుడు తుదకు రాముని పాదుకలు గోరుట 

భరతుడు తలపై పాదుకలను దాల్చుట 

రాముని పొదుకలతో భరతు డయోధ్య చేరుట 

రాముడు లేని అయోధ్య పాడువడుట 

భరతుడు నంది గామమున నుండుట 

రాముడు చ్మితకూటము వీడుట 

రాము డృకి య్యాశమమున కేగుట 

అనసూయను సీత దర్శించుట 

424 

426 

42§ 

430 

402 

434 

4984 

496 

497 

428 

440 

442 

444 

448 

448 

448 

449 

491 

494 

496 

45 

497 

45. 

460 

461 

434 

46 

468 



( క్ 
అ 

శుత్యంత జ్లేయ మఖిల లోకా కయమున్ 

తొలి నారాయణ. డాత్మ రూపమున నెందున్ క్షైరమట్లొప్పి రీ 

అలకై ఆపయి పొలమీంగడయటుల్ వ్య క్రాకృతిన్ బొంది, ని 

ర్మల మాకాశము, నందుగాలి, యనలంబా పై, నటన్ నీరు, అం 

దిల అన్నంబయి జీవియై, వెలుంగు ఆ యీతస్ సదా _మొక్మెదక 

(= 
[(బహ్మపదంబునం దమ్బుతవా హినియై విశదంబు నొంది ఆ 

(బ్రహ్మ బుషిపశాంత విమల్యాశవమవాటి మెలంగి సత్మవి 

(బహ్మల మోముందమ్ముల సరస్సులల లో రసకేళిం దేలు ఆ 

బ్రాహ్మ మదార్యనూ క్తి ఛసపావని యై విహరించు. గావుతస్. 
(౧ 

కవియై పండితుండైై విమర్శకపదథ్యాతాత్ముడై వ_క్తయై 
వివిధ్యగంథకళావిధా కుశలుండై విజ్ఞానియై బోధక 

|పవరుండై బహువాజ్మ యగహణుండై వ్యాక ర్రయై సంస్క్య 

a (పవరుం డౌ జనకున్ గురుని దలతు శా స్త్రభీజ్ఞు, నారాయణున్, 

త నారాయణశా స్త్రీని 

నధురీణని ననేకశాస్త్రజ్ఞు గవీ 

భానుని మజిమజఖి యు. గొలిచి 

వానిగ రామాయణసుధం జక్కంగం గూర్తున్, 



వ. అని యిష్టదై నత జనక గురులకు నమస్కరించి మరియు 

ప్రీయని కై తమావి నునుందిన్నని కొమ్మను గూరుచుండి |క్రొం 
దినుని గొంతుతోం జివురుకీయము లూరగ రామః? రామః! రా 

మా! యని యక్షరామృతము లానుచు నయ్యమృతంబు లిచ్చు రా 
నమూ యణగాత వాల్మికి మహాకవి కోయిల. (ఇస్తుతించెదన్. 

సతతము రాముని చరితా 
మృతమును వీనుల పుటముల హృది (గోలుచునే 
మతిం దృ ప్తిని పొందని యా 

మతియుతు వాల్మికి ననఘు మజీమజీ తలతున్. 

వై దిక సంహితాటవుల బాటలు దిటిచీ యజ్ఞశాలలన్ 

వేదిక లాశనూ లమృతవీధులు చక్కంగ దిద్ది యందులో 

పాదము లుంచలేనిజనపం క్రి కి మేడలు పూవుందోంట ల 

ష్టాదశ రీతి నంతరులు సల్పిన శిల్పిని వ్యాసు [మొక్కెదస్. 

సకలాం్యధోర్వికి రమ్య వాజ్మయపు భిక్షం బెట్టు ధన్యాత్మునిస్ 

' సుకవిస్ నన్నయం గొల్చి, యందములతో శోభిల్లు వాక్చాతురి 
నృకలంబున్ తనసొమ్ము చేసిగొని దానా లిచ్చు నాతిక్కుయ 
జ్వకు జోహారు లొనర్తు+ దత్సదము లేశం బై న సిద్దింపంగన్. 

ఆచరణలోన రచనలో ననుభవమున 
_తన్మబతుకు మహాఖాగవతంబు. గాగ 

భాగవత మొండెం దనలోని |బతుకుగాంగ 
(బతికి (బతికించు పోతన పదవి నడతు. 

త్యాగము చేసి స్వార్థము, వరార్థమె స్వీయ శరిర మంచు నా 
త్యాగము సర్వమున్ భగవదర్పణబుద్ధ్ది నొనర్చి ధన్యులౌ 

త్యాగయ పోతనాది కవితల్ల జు లీభువి నేకొలందిగా 
నో గనవత్తు రట్టి పురుషో త్తవృత్తమె నిల్చు లోకమున, * 



ఒక్కొక నివద్ద నొక్కాక యుచితగుణము 

గర్భితం బయి యుండును గాన నేను 

అఖిల కవి గుణ గహణ పరాయణుండ 

నయి జొహారువు లర్చించెద నందజకును. 

ఎవరు సుకవులో కకవులో యెవరి కెటబుక 

ఎవరికిని వారె సుకవులై , రితరులెల్ల, 
కుకవులవుదురు: కుకవుల సుకవులుగను 

అందజను జేసి (మొక్కుటే నాదుమతము, 

ఎంద జెందరో యిది మధియించి రనుచు. 

మనము మాతను నిపు డూరకొనుట యేల 

అంత లంతలు యత్నము లాచరింపం 

దుదకు నందజ కమృతంబు దొరకెవొక్కొ. 

వ. అని మనమున. దలపోసి 

శీయని కేనెలాని రుచి కీయన సుంతయు జాజకుండంగొం , 

దియని పూవుందేనియలు తెచ్చి యొసంగెడి తెబివోలె నే 

నీయెడ మౌని వాల్మికి కవీశుని వాగమృతంబు గోలి యా 
తీయన సుంతయున్ జెడనికీరున నీయంగ సాహసించికిన్. 

అన లీ రామకథే రసామృతము లింపారంగం జిందించు; స 

_దసపారేణుండె యైన సత్మ విముఖభాబ్దంబందు వెల్వడ్డచో 

సిస్టలైనట్లుగ గాక యెట్లగును వాసిన్ రక్తియా యిం 

చసలౌ ముక్తి రసంబులన్ జిలుకు నాధన్యుండు వాల్మీకియే. 

పాయక యా కవిత్రయము పంచమవేదము భారతంబు భ 

_దాయితమూ ర్తి పోతన బుధాదృత భాగవతంబు నా 

ప్యాయితం దీర్చి తెన్గునకె యందము తెచ్చిరి యల్లై నేను రా 
మాయజణజమున్ మలంచి తెనుగందము గూర్చగ సాహసించికిస్. 



తొలుశనుండి చేదోడు వాదోడు నగుచు 

చాలవిదుల నాపత్ని సుశీల తీర్చ 

అదన నరసింహమూర్తి మెన త్త కొడుకు 

చూడ నా (గంథములు వెలుగుచూడగలిగె. 

వివిధ కృతుల బతి సుశీల విమల కమల 

చర్ల బుద్దనారాయణకాస్త్రి. విదుల 
ధా ధి 

మృదుల యను నాదుసుతు లాం ధుకెబుంగం దెనుంగు 

సలిపితిని చర్ల గణవతిశా స్ర్రినేను. 

ముద మిడి సద్దుణములబే 

విధిగా కుడిభుజములవలెం వియులగు తనయల్ 

విదుల మృదుల కృతి రథసా 
రథు అయి కన దిర్చినాండ రామాయణమున్. 

తెల్లని వస్త్రము దాలిచి 

చల్లని చందురుద్యుతియు భుజంబులు నాల్లున్ 

మెల్ల (బసస్న ముఖము గల 

చల్లని హరిం దలంతు విఘ్న శాంతికి సెపుడున్, 

దేవేశండు మొదలు సకల 

మౌ విజుదులు నెల్లపనుల [ప్రారంభములో 

ఏ విభుం గొలిచి కృతార్జులు 

గా వెలసిరొ యాగజేశుం గరముం గొలుతుస్, 

ఎందెందు రాము గుణములు 

విందుగ వినంబడుచు నుండు వీనులకెపుడుస్ 

అందందడదె యశ లూరెడు 

కందోయినీ గెలు మోడ్చు కపివరుం గాలుతుస్.. 



జిత 
"ఖు జస స 

గబపీత్రి 

రావవరాయుణసుద 
అయోధ్య కా ండ 

= రాముని [ప జారంజనము 3 

భరతుండో నూతులుని యింటి కరుగుచుండి 

నిత్వళతుఘ్ను శతుఘ్ను నీడవోలె 
నొంటి విడువని తమ్ముని పెంటం గొనియు 

నశ్వపతి మేనమామ గృహాన నుండె, l 

అతడు సత్య రించి సుతునట్టుఐ స్నేహముతోడం జూడంగా 

ఖాతను తన్ను వీతిమెయిం బూలన లాలన చే-కుం దృప్తులై లె 

నూతులు నింటనుండియు ను మాటికినూటికి వృద్దుం దండి చెం 

తో తఐంపోయుచుస్ దశరథున్ మది మెత్తురు దేవునింబ3న్. 2 

రాజగు దశరథుండును దూరమున నున్న 

భరత శతుఘ్నులను నిం|దవరుణ సముల 

నెపుడు స్మరియించుచును, మేని కిశలవెడలు 

నాల్గు బాహులవలెం (బియుల్ నలుగు రుం|దు. లి 

పురుష శ్రేష్టులు పుత్తు లందబును సొంపున్ (పేమ పెంపార న 

ల్వురు నత్యంతమురాజు కిష్టులయినన్ ముఖ్యంబుగా వారిలో 

మరియున్ ద్యేష్టుండు రాము డెష్టుండె యగుం _(బాణ్మివజంబందు నో 

హరివోలెన్ గుణవత్తరుం డగును గెయ్యం బార వీక్షించినన్. 4 



ళ్ రామాయణసుథ 

మవమత్తుండగు రావణున్ దునుమగం (బొర్భించు దేవాళిచే 

మది. గోరంబడి మ ర్ర్యలోకమున జన్మన్ గాంచెశ్రీవిష్ణు వు 
(గదురిక్ష్యం బగుతే జ మొొప్పుసుతుచే. గౌసల్య శోభన్ గనెన్ 

బుధముఖ్యుం డగునిం|దుచే నదితియుం బోలెన్ సదా |పీతయై. స్ట్ 

ఆసుతుండున్ సురూపి యయి య్మపతిముం డయి యీసు లేనివాం 

డై సునుణాఎచే దశరధాత్మజుండే యన మిజి వీరుండై 

యొసమ మయుంబుఐం దయిన నెంతొ (పసన్నతం బూని మెత్తనా 

బాసఐ నాడు, నాడుచున్ జవా విడు నేపరుసంబు లేకయీ. 6 

ఏ_రుడొ మేలు సుంత యొనరించిన నాయొకజే గని మెచ్చి మోదిలున్ 

ఏ-కువి నూజుకీడు లోనరించిన నెంచండు యాత్మవంతుండ్జై 

ఏయొడ శీఎవృద్దుఎను వృద్తులం జిన్నెల జ్ఞానవృద్దుఎన్ 
ధ ధ జా థి 

బాయక మాట లాడును వభాస్త్ర సుశిక్షణ వేళ నేనియున్, 7 

అసఘుండు బుద్ధిమంతుండు (_పెయంవదు. డెష్పుడుం బలు? దీయంగన్ 

కనంగనె పల్కరించుం బలుకం డనృతంబు మహాస్యవీర్యమున్ 
గనుగొని విస్మ :నుంవడడు, థ్యాతుండు పెద్దల. బూజచేయు నిం 

దెనయ ప్రజానురంజకు(డు, గెప్పుడుగూడం |బజానుర క్తుడున్. 8 

దయ గలవాంక్షు, నల్క్మందలం దన్ని నధీరుడు, దీన హీనులన్ 

దరు గనువాడు, నిత్యశుచి ధర్మవిదుండును, వివపూజకుం 

డయి తను, వంచి క్ష్మా త్రమున నాధృతిం జూ పెడివాండు, శుద్ధకీ 

రియె తగ 'స్వర్గ్షలాభమును దెచ్చు నటంచును నమ్ము నెంతయున్, 9 

[శేయ మొప్పని పనిన్ జేయనే చేయడు, ' 

హిత విరుద్ధకథల కిగం డెపుడు 

. వాచస్పతివలెం బై పై యుక్తులను మించు 
వ్యాధియె దరిరాని పాయ మొందు 



దాం ్ష వష అవి అయోధ్యకాండ (1 వ సర్గ ఫి 

మంచివ క్త కడుభాసించు దేహము వాండు, 

దేశకాలంబులం దెలియు వా౭డు 

జగమునందుం బురుషసారవమ గనువాండు, 

(సష్టయొక్క నిం ద్ర్చు సాధురతుడు 

క్రోణిపత్తి పుత్రం డుక్తమ గుణయుతుండు 

వెలిం దిరుగు (వొణము, గుణాలు టియతముండు 

సరిగ విద్యలు గొని |వతస్నాతుం డయ్యె 

శాస్త్రగతి సాంగవేదాల సార మెటింగె, 10 

శరముల న సై, అల జనకుని మించెను 

శుభవంశివపంంన ముందు జొచ్చి వరలె 

సాధు వదీినుండు సత్యవాక్కు బుజువు 

ధర్మార్ధ డృగ్గషజ ధర్మ యుతుడు 

ణ్ దెప్తీ౧ గు చు రాం ప ధర్మ కామార్ధ త_త్త్వజ్ఞ ౦డు సృృకిమంతు 

డన్తుపమ్మపతిభాఃసమ్మగుం డతడు 
లౌకిక సమయాచరణాల దక్షుండు 

దిట గంభీర హృది గలవాండు 
(8) 

గుప్త మెనయాలోచనల్ గొన్న వాండు 

సర్వ సాహాయ్యములతోడ జరుగు వాండు 

రాఘవుల (కొధహర్దా అమోఘ మెపుడు 

త్యాగ సంయమముల కాల నముతండె యొబుంగు, |1 

దివ్య విహారాల దీర్చు శిల్చ్పంబుల 

యర్ధ పవభాగాల యవఢు లెజఖుంగు 

భి శి = క్ట అభ 
ఎన్గుల గుజ్బాల నెక్కియు వశపర్చు 

నిఖిల ధనుర్వేదనిధుల మించు 



రామాయణసుధ 

అతిరథ |శ్రేష్షండై యాక్రమించును గొట్టు 
సై నికవ్యూహ విశారదుండు 

(కుద్ధలౌ దేవాసురులకు సై చంగరాని 

వాడు మాత్సర్యగర్వముల గనడుం 

ఎట్టి పాజినై న నవమానింపం డెపుడు 
కాలమునకెపుడు వశంబు కానివాడు 

ఇట్టి (శేష్టగుణంబుల నెసంగు నిట్టి 

రాము డఖిరాముండు గుణాభిరాముం డలరు. 12 

ఓర్పుచే ధరితిని బోలియుండు నెపుడు 
బుద్ధిచే బృహస్పతి వీర్యమునను నిందుం 

డభిలజన కాంతము లగుగుణాళిచేత 

అంశువులచేత రవివోలె నతడు వెలుంగు. 19 

ఇట్టి గుణముఅంగూడి యెదురుకొనంగ 

రాని వ్మికమముండి విరాజమాను డై న 
రామునిని మేదిని వరించె, నీమహాగు 

ణాభిరాముని దశరథుం డరసి తలంచె. {4 

దశరమును రాముని యువరాజా జేీయ( 

[బజలతో నాలోచించుట 

నేను [బతికుండ రాఘుండు నృపతి యెట్టు 

లగునొ యను పీతి నాహృది నగుచు నుండె 

నేను |బకికుండ నీభువి సూను రాము 

బియతము నభిషేకించి దర్శింప గలనేె, 19 



అయోధ్యకాండ (20 వ సర్గ) 

భువనములు వృద్ధిపొంచంగ సెప్పుడును గోరు _. ' 

సర్వ భూతాలపై 6 గడు జాలి పడును 

మహిని వర్షించుచుండెడి మబ్బు వోలె 

విశ్వమందును నాకంటె |బి-రుత రు౭డు. - 

యమునితో నిందుతోడ. వీర్యమున సాటి 
బుద్ధిలో బృహసృకతిని ఎప్పుడును మించు 

రై ర్యమున పర్వతం బటు దనరుచుండు 
గుణములను నన్ను మించిన ఘను. డికండు, 

అన్ని విధములచేత నీ-నుఖిల భువిని 

నెప్పు డధివసించి తగు నాయీతనూజు. 
నీవనుసులోన నభిషేక మెనయంశేపి 

స్వర్గ మెప్పు డై నను నేను బడయంగలనె, 

వ, అని దశరథుం డాలోచన చేసి 

అన్యనృపులకు దుర్లభ. మైన యిట్టి 

యపరిమేయ లోకోత్తర మైన వివి 
గుణము లున్న సుతుని మంత్రి గణముతోడ = 

నిశ్చయించియె యువరాజు సెజిపం దలంశచె. 

16 

1 

13 

20 

పూర్చేందుంబలె మోము గల్లిన మహాత్ముం డై న యారాము సం 

పూర్ణ పీమయె సీయశోకముమదిన్ జోగొట్టు నంచున్ |వజా 

పూర్ణ శేయసుకై స్వ్మపియముకై పూనున్ సుతుండంచు త 

త్పూర్డ (పేమముచేత భక్తిని సుధర్ముండై వడెన్ తొందరన్, 

నానాపురవాసుల మతి :' 
జానపదుల గూడ వేజె సరి రావించెస్ సె 

భూనాథులను. వసుంధర . 

లోని |పధాను' లగువారి'|తుటి రప్పించెన్, 



రామాయణసుధ 

తొందరయు సగుటవల్ల నే 

ముం దింక |పినువా_ విందుపో యని మదిలో 

నం దలచి కేకయుని, జన 

కుం దగ రావింప లేదు కోసలపతియున్. 59 

వచ్చిన వారిని తగు వటు 

మెచ్చి వివిధభూష లిచ్చి మయి భూషితుండె 

చొచ్చి [పజాపతివోలెన్ 

మెచ్చుచు గడుం బూజ చేసి మేకొని _ప్రజలన్. 24 

పరబలముల నడంచిన భౌ 

సురపతి కూర్చుండం గూరుచుండిరి నృపతుల్ 

నరపతి యేర్పజచిన భా 

సురాసవములందు. గూరుచుండిరి |పీతిన్. న్ 

వినయముగ నెదురు గూర్చుల 

ఉన వసుధాధిపులచేత నిజపొోరులచే 

జనపద వాసులచేతన్ 

జనపతి యలరె సుతులచేత శకుడువోలెస్. 26 

దశరథుని అభి పొయమును రాజులపరిషత్తు 

అభినందించుట 

పీదప సర్వమో వరిష త్తు బిలిచీ రాజు 
దీవ్య దుందుభి ధ్వని (బతిధ్వనీంచి 

మధుర గంభీరమ యుఅుము మబ్బువోలే 
మహితము హితమై ముద మిడు మాట పలికే. 27 



అయో భ్యకాండ (£6 నుండి దివ సర్గ 

రాజ్యలక్షణ యుక్తము రంజకమును 

సరసమౌ స్య్జరానం బతి భూవరుల కనియె 

ఎటుగుదురు తమ, రీరాజ్య మింతవజికు 

పుత్తు బోలె నేలి రిటు మాపూర్వనృపులు, 

ఏను నిక్ష్వాకు నరపతు లేలి నట్టి 

సొఖ్య యోగ్య జగతి మేలు సలుప నెంతు 

పూర్వుల పథం బనుసరించి పోయినాండ 

నే యథాశ కి (వజ గంటి నిదవీడి. 

సర్వ లోక హితంబులు సలుపు తనువు 

శ్వేతవుగు ఛ|తపున్ దిశం జివికిపోయె 

గడిపి వేలేండ్లు, (ఎతికి దెర్దాయువులును 

సడలి పోయిన మెయికి విశ్రాంతి వలతు, 

ఏనృపు పభావాన సీవింపం బడిన 

అవిజికేం|దియు లకును [మో:ుంగ రాని 

బరువె యౌలోక ధర్మాఆ బరువు (మోసి 

అలసి పోయితి వి|శాంతి వలతు నయ్య. 

ఆత్మజుం (బజాహిీతము చేయ నాజ్ఞ చేసి 

దగ్గఅనె యున్న యీద్విజ దిగ్గజాల 

యనుమతిని పొంది యీరాజ్యమును వహించు 

బాధ్యతలనుండి వ్మిశాంతి పడయ దలతు. 

జ్యెష్టసుతుండు సర్వగుణాలం జెందు నన్ను 

రాము డిం్యదాభుండు పరపురాలం గెల్బు 

చం దుబలెం బుష్యతారతో సరిగం గలిసి 

ధార్మికుడు యౌవరాజ్య మొందంగం దలతు, 

rat 

ష్ 

నైక 

లకి 

వి 



రామాయణసు థ 

లక్షి యొప్పారు లక్ష్మణాాగజుండు ధరకు 

మిగుల ననురూపనాథు.డై మేలు చేయు 

నాధుం డత. డౌచెడం (ధిలోకి కాంతయును గూడ 

(శేష్టనాథుండు గలదియై చెన్ను గాంచు. 94 

క్షోజి దీని నీీశేయస్సుతోనె కలిపి 
ఆసుతునియం దునిచి గతవ్యథుండ నవుడు 
నాకిది తగునేన్, సరియేని నాళలఅంపు 

మీర లొప్పుడు, చేతునా వే, జెదేని. ఎర్ 

అది విమర్శించి చూడ నాకె తె | పియమెం 

కాని హిత మింకొకటి యున్నం గనుండు మీరె 
చూచు మధ్య స్థుల యికరాలో చనంబొ 

కూడి శోధించుచో నధికోవకారి. 36 

ఆని నరపతి వచియింపలగ 

విని యభినందించిరి పృథివీపతులున్ 
ఘనవృష్టి గలుగు మేఘుని. | 
గని కేక లిడెడు నెమిక్ష కరణ్ని మిగులన్. 97 

ఆధరి తిని కంపించునటు చేయు 

[పజల గుంపులయుద్దోష వాద మట్లు 

[ప్రమదమునం జేయు నుత్సాహ వాక్కు లడర 

స్నిగ్ధ మగు, పకిధ్వనుల్తును చేలంగె వచట. ఏరీ 

ధర్మ మర్ధ్థముం దెలిసెన ధరణివరుని 
భావమును దెల్చి ముఖ్యులున్ బాహ్మాణులును 
జావపద నాగరులతోడ నర వడించి 
వృద్దుం డగుదశరథునితో -నిట్టు అనిరి, a9 

+ ఈ వర్ణనను కాళిదాస్తు అనుకరించెన్ను 



అయో ధ్యకాండ (ఓ వ సర్గ 

రాముని గుణములను [బాహ్మణులు 

మెన్బుకొనుట 

“న్ఫపతి ! చాల వేలేం డ్లున్న వృద్ధపతివి 

జ్యేష్ట యువరాజుగా నభిషి క్తుం జేయు 

మేము రఘువీరుం డగురాముం డేనుగెక్కి 
శ్వేత మగుఛతమూన వాంఛింతు మెలమి”. 

మదికి |బిను మైనవారి యామాటలు విని 

తెలిను నటులుండి తెలియంగం బలికె నిట్లు 

ఏమి నావాక్కు విని యేన రాము బకిిగ6 

దీర్పం గోరుదు, రనియు సందేహ మొదవె. 

“ఏమి నేధర్మముగ రాజ్య మేలుచుండ 

నాసుతుండు యువరా జౌట నరయ నెం|కే 
అని నృపతి పల్కు వారంద ఇణిరి యుటుల 

అధివ ! నీనుతుం డధికకళ్యాణగుణుండు. 

దేవ 1! దేవసముండును ధొయుతుండు 

నైన నీపుత్తు సర్వగుణాల- పొనుము 

అవి [ప్రాయము లాొనంద, దాయకమ్మ అవ్వి 

యేవియో చెప్పెద మిపుడు- నృపవరేజ్య 1 

సత్య బలి రాముండు గుణాల శశ సముండు: 
ఆంద టిక్ష్వాకువులకంటె నధికుః డగ్గివ ! 

రాము డనఘుండు ధర్మపఠాయణుండు. 

రాముడు కనె సాక్షా త్తు:;ధర్మమును- శ్రీని? 

శ) 

శే] 

శ్రడి 



చం ద్రుండటు పజాసుఖదాయి, క్షమను ధరయె 

తెలివి గీష్పతి, సాక్షాత్తు బలిమి వి, 

సత్య సంధు, డు “త్తమ శీలి కాంతుండు, వశే 

ఈర్ష్య లేని వాడు కృతజ్ఞుం డిష్టళముండు 

మృదువు స్థిరబుద్ధి భవ్యుండు | పియవచుండు 

సుశుతు లగు బ్రాహ్మణుల శుశూష చేయు 

కాన గీర్తితేజ మతుల మైన వయ్య 

అసుర సుర నరులందు సర్వాస్త్ర వేది. 

అఖిల విద్యావత స్నాతుం డమలగుణుండు 

విమల గాంధర్వుండును సాంగ వేదవేత్త 

అమలకులు.డు సాధువు భరత్యాగజు౦ండు 

ఇష్ట ధర్మార్టులౌ విప్ర లితని గురులు. 

ఊరికొజ కేని పురి కేని పోరు చేయు 

లక్ష్మణునితోడ నరిగి గెల్వకయె రాండు 

రణమున మరలి యేన్లుపె రథముపై నొ 
చేరి హితుం డట్లు శారులస్ కేమ మడుగు, 

సుతుల నగ్నుల శిష్యుల సతుల భటుల 

వరుస పెట్టి యడుగు. దండి స్వసుతుల బలె 

“శిష్యులు కొలుతురే (క్రియలు చేయు చుందు 
కది యనుచు మమ్మడుగు గాముం డదన నెపుడు. 

[ప్రజలు కష్టపడు నపుడు వగచు మిగుల 

ఎల్ల యుత్సవాలం బిత య. ట్లుల్లసెల్లు ల 

హితుండు సత్యవాది సుధన్వి వృద్దసేవి | 

ముందె చిలునవ్వు నవ్వి యేవ్వుడును ౩ పల్కు. 

రామాయణసుధ 

49 

47 

48 

49 

50 



అయో ధ్యకాండ (ఓవ సర్గ్ర 

(శేయసులం జక్క. గలుపు, విశ్లేష విముఖి 

సరిగ నుత్తరోత్తరయు క్రి గురుల గురువు; ' 

మోమునకు నంద మిడును కనొమల తీజు 
వెడద కనులెట్ట సాక్షాత్తు వీష్ణువితడు. ' 

శౌర్యమున విక్రమంబున వీర్యమందు 
రాముడు సమ స్త లోకాఖి రాము డయ్యె 

(ప్రజల నెట్టులు పాలింపవలెనొ యెలుంగు 

ఇం|దియముల రాగము లొగ నీయం డెపుడు, 

ఒకడె త్రై, లోక్యమును గావ నొప్పియుండు 

నొక్క యాభూతల మొక లెక్క యేమి 

రామునికి. [గోధమె ననుగహము గాని 

కలుగుచో నెన్నడు నిరర్భకంబు కాదు. 

చంప దగు వారి మానక చంపితీరు 

చంపదగని వారలను గోపింవడెపుడు 

సంతసించె నా కడుం |బమయోజనము కూర్చు 

అట్టివానిని గాంచి (ప్రహర్షమొందు* 

శాంతములు 1పజాకాంతములెంతొ | పీతి 

సంతరించు ననంత గుణాంకముల 

రాముడు వజలెం గిరణాల రవి విధానం 

నిద్దీ రాము గుణారాము నిల వరించెం 

నీయదృష్టముచేత నీ శ్రేయమునకె 
వత్చ రాముడు నీగర్భఫలమె యయ్యె 
మహిత మారీచ కాశ్యప |బహ్మవోలె 

న్రీయదృష్ట పుత్త్రగుణాల నిండినావు. 

11 

ఫ్ 

వి 

వి. 

వి 



12 - " రామాయణసుధ 

దేవ రాక్షస గంధర్వ 'దవ్యనటిలు' " 

'పడయు బల మాయు వారోగ్య భాగ్యములను 

ధరుం డగు రామునికి గల్లం గోరుతుందు 
పురిసి రొష్ట్రాన వెలిలోన' "వరలు (ప్రజలు, 7 

స్రీలు వృద్ధల్ నుతులు సంజావేశలందు 

ఆ యశస్వి రొమునికళయిో యఖిలసురల 

(పొర్టనలు చేయుదురు వారి _పార్ధనములు 

ఫీదు దయ" నయాచితముగ, చెజయుం గాక. 

() 

eJ3t లూ 

ల రాముని: నిందివరశ్యాము భూమి సోము 

' _శ్రీదు యువరాజుం జేయం జూచెదముగాక 

అట్టి దేవదేవోవము నఖిల హితుని 
' ఎల్ల -హితము కొర కభిషికింపవలయు ష్ 

ఆపరిషత్తునన్ జనులునంజలి దమ్ములు మోడ్సులేంచుచున్ 

భూపతి "స్యేష్టముసీ హితము బొల్చినయట్టుల నెంచి పల్కె “ఉనా 

హా? 'పరితోష మెంతఘనమె. తగ నాయతుల. పథావమే 

మీః పరితుష్టి గాంచితిరె “జ్యేష్ట షసుతున్ యువరాజు. శ్రేయంగన్, గ 

అని వారిన్ పతిపూజ. చేసి యిటు. వారాలీంచుచుండన్ వసి 

షుని నావ సుల వామదేవుం గని యిటుల్ రాజు వ్నాకుచ్చె, నో 

యనఘుల్ ! శ్రీకర చె వై త్రమాస మిది పుణ్యంబ్వౌ, ననం బెల్ల వి 

చ్చెను, ఈరాముని యౌవరాజ్యమునక్రై చేయు౦ డికన్ సర్వమున్. గ్ర 
షానా 

~ 

వ. అని రాజు చెప్పి యూరకుండ జనులు పెద్దపెట్టున ఘోషములు 

చేసిరి" ఆజనఘో షము శాంతింపంగా నారాజు ముని (శేష్టుండై న పసిష్టునితో 

నిట్లనియె. ఓభగవానుడా ! రాముని యభిషేకమునకు ఏమి సామగి “కూర్చ 

వలెను, అదె యంతయు అజ్ఞాపీంతువుగాక ! అని చె చెప్పగా ద్విజ సత్తనుం 

డై నవసి సిష్టుడు కృతాంజలియె యేదుట నున్న ఆ రాజుల నిబ్లాదేశిరేణిను. 63 



అయోధ్యకాండ (60 నుండి శివ సర్గ్ర 

బంగారు మెందలై న పలురత్నములు బలుల్ 

సర్వాషధులు తేనె సర్పిసులును 

శుక్ల మాల్యంబులు శుక్ష మౌపీలాలు 

నమల వస్త్రంబులు నాయుధములు 

చతురంగ బలము గజంబులు మంచివి 

శ్వేతమౌ ఛ|తము చామరములు 

శ్వేత వ్యజనమును శ్వేత ధ్వజంబును 

నగ్ని వర్చస శత స్వర్ణఘటము 

లా పసిండి కొమ్ముల యెద్దు వ్యాఘచర్మ 

మివ్వి యన్నియు నింక నన్య మిష్టి లోన 

అవసరం బయి యుండునో యవ్వి యన్ని 

కితిపు నగ్నిగృహము దరిం జేర్చవలయు. 

అంతిపురాన సర్వపురమందును గల్లిన యన్ని ద్యారముల్ 

ఎంతయు. జక్క, మాల లలరించి సుగంధము పూసి వాసనల్ 

దొంతర గట్టు నయ్యగరు ధూమములన్ పజపించి యన్నముల్ 

వింతవి క్రీరముల్ పెరుగు పెర్చుండు వి|పులు నూజు వెలకున్. 

ద్విజవరుల సత్క్మరించియు తెల్ల వాణి 

రిపె నేయి పేలాల్ దధి వృద్దికాంగ 

దక్షిణల నీయవలె రేపె తపనుం డుదయ 

మంద స్వ స్టివాచనములు సలరవలయు. 

బ్రాహ్మణుల నీలువుండు వరాసనములు 

నేర్పజచుండు జెండాల నెల్లెడలం గట్టు 

డెల్ల రాజమార్గములందు నీళ్లు చల్లి 

యఖిలము నలంకరింపుండు నందమొలుక. 

13 
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రామాయణ సుధ 

తాళములు గైకొని గణికల్ లీల మెజయ 
నధిప గృహము రెండవ కక్ష్య నమరపలయు 

గుడుల జె త్యాల నన్న ముల్ కుడువం పగియు 

దక్షిణలు గొనువారు సిద్దార్థ అవుత. fT 

పొడుగు ఖడ్గాలు, శుచివస్త్రములును దాల్చి 

సిద్దులె (కమబద్దులె చేర భటులు 

విమల థు నమహారొజాంగణమును జొచ్చి 

యుం|దుగాక సర్వమును గనుగొందుగాక. (10 

శుభమౌ నట్లే టు వామదేవుండు వ వసిష్టుం డౌజ్ఞ గావించి దు 

రభ మైనట్టీదె రేక యుండునటు నిర్వ రి రి ంచీ సర్వంబు, నా 

వ్భుతో సర్వము నిట్లు చేసినటు లావేదించి పీతిస్ ద్విజ 

ర్షభులున్ దామును "నిష్టతో మిగుల హర్షంజొంది వర్తిం త్రటన్. 9 

ఒగి న్మాపొచ్యు లుదీచ్యులున్ మటి పతిచ్యుల్ దాక్షిణాత్యుల్ సుఖే 
చ్చగం గూర్చున్న నగాంతవాసులువము మేచ్చాచార్యులుస్ వన్యులున్ 

తగు సామంతులు గొల్చిరా దశరధున్ శకున్ సురల్ పోలె, నో 
లగ మం దానృపుం డొప్పె దేవతలలో రాజిల్లు నిర్మద్రుం డటుల్. 70 

వ. అంత నింతలో 

(పొసాదంబుననుండి రాజు కనియెన్ రామున్ రథ శేష ను 

ధ్యాసీనుస్ సుతు ఖ్యాత పౌరుషుని గంధర్వాధిపాభిష్యు బా 

హాసత్వాధికు దీర్చ బా హువును చంద్రాస్యున్ |బీయాకారు ను 

ల్లాస థాజితు మ క్తకుంభిగమనున్ రాజత్మళా భాసితున్. 71 

రథమునుండి శీ ఘంబుగ రాము దింపి 

ఆసుమంతుండు పొంజలి యగుచు నపుడు 

తం డ్రిదగ్గజకుం బోవు తనయు రాము 

వెనుక వెనుకనె పోవుచు ననుగమించె. 12 



అయోధ్యకాండ (లవ సర్గ్ర 

|పథిత కై లాసశిఖరంబువలెం దనర్చు 

నృపతి పొసాదమును వడి చెక్కి రాము 

డంజలి ఘటించియు సుమంతుం డనుసరింవ 

వెళ్ళి పేరు చెప్పుచు దండికాళ్ళు మొక్కి. 

(మొక్కి యొక్యపక్క చేతులు మోడ్చి యున్న 

పియసనుతుం గని యంజలి.యందు వేమ దీసి 

కొని దరికిలాగుకొని బిగ్గం గుచ్చికౌంగ 
లించుకొనియె దశరథుండు నృపతివరుండు, 

అతనికయి మణిస్వర్థ భూషితమ యైన 
శుభవరాసనను పిత కూర్చుండ జూపె 

రాము డపుడందుం గూర్చుండి రాణమీజె 

మేరుగిరి నెక్కి రవి, |ప్రభన్ మీరి నట్లు. 

చందుచే |గ్రహనక్ష్మత శారదా భ 

మట్టు, రాముచే నాసభ యలచరి వెలిగె 

అంత న్నాపియసుతు నద్దమందుం దన్ను 

పగిది గని పు త్తు వంతులన్ వరుంగం దలంచె. 

దశరథుండు చిజునగ వొవ్వుతనయు. బిలిచి 
పలికెం గాశ్యపుం డిం|దుతోవలెను రామ ! 

సదృశయగు క్యేష్టసకతియందు సదృశుండవయి 
పుట్టితివి నాకు, గుణములన్ బొల్బినావు. 

19 
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జనులన్ నీవును నీగుణాలవలనన్ జక్కంగ రంజించితే 

కనుకన్ బొందుము యౌవరాజ్యపద మింకన్ బుష్యయోగంబునన్ 

గుణవంతుండవు సద్వినీతుండవ యెందున్ నీస్వభాపంబుచే 

తనె య్రైనన్ హిత మాడుదున్ గుణులమీందన్ గల్జుస్నే హంబుచే. 



16 రామాయణసుధ 

నీవింకన్ వినయంబు పొందవలయున్ నిత్యంబు నీవిం|దియో 
ఖ్లావేగంబును కామగోపజనితంజౌ చెడ్డ యభఖ్యాసముల్ 

ఆవర్జించి జయింపం గావలయు పత్యక్షాల్ పరోక్షాలు నౌ 

వ్యావృ త్తుల్ మది న్మ్యాకమించు. గనుకన్ వర్తిల్లు జాగ _తగన్, 79 

మతి మం|తుల్ మొదలై న యీపకృతులున్ మన్నించి ౦౦జింపంే 

య రుచిన్ నీయెడం |బేమచూపుం |బజ; కోశాయుధాారముల్ 

నిరతంబున్ కడు వర్ధిలంగ వడి యత్ని ంపన్ వలెన్; (బీతితో 
పరిపొలించెడి రాజుపై ని ప్రకృతుల్ వర్తింతు సంతృప్త లై. 80 

కని యెవం డిటు భూమిని నే 

లునె కడుననుర కృతోషులుగ జనులుం, [దా 

తని సఖు లమృతముగొని సుర 
గణ మటు, నందిం్యతు: వంచి కడు నిను, జనుమి, 81 

అన విని రాము |పి:నుసభులు 

చని కౌసల్యకు సమ్మ గసంగతి తెలుపన్ 

విని కౌసల్య (ప్రాయము చె 

ప్పినవారి కిచ్చెను పసిండి వివిధ మణులావుల్, 82 

[మోలన్ మొక్కియు దండి పంప రథ మారోహించి యందంద పొ 

రాళుల్ పూజయొనర్శ రాముడు గృహంబప్టైగం పూరాళి యా 

ధాలాభేష్టము పొంది నట్టులయి రాజాజ్ఞ న్ స్వగేహాలు హ 

ర్లాలాపంబుల నాడుకొంచుంజని యారాధిం్యతు దై వంబులన్. 83 

పజతో పొటుగ మంతులన్ స్వగృహములన్ పంపించి యారాజు తా 

నిజ మాలోచన చేసి నిశ్చయవిదుం జేయై మజిన్ నిశ్చయం 
బె జవం. బొప్పంగం జేసెం “బుష్య మదిరేపే రేప రాముండు నీ 

. రజత్యామాక్షుండు యౌవరాజ్యమున మేల్ పట్టాభిషి క్తుం డగున్. 84 
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వ. అని నిశ్చయము చేసి రాజు దశరథుడు సూతుం డగు. సుమం 
తు9ని రావించి “రాముని మరల నిచ్చటికి తీసకొని రమ్ము” అనంగా అతండు 
రాముని తీసికొని వచ్చుటకు ' రాముని గృహమునకు పోగా ద్వారపాలురు 
“రాముని మరలతీసికొనివెళ్ళుటకు సుమంతుడు వచ్చె” నని తెలిసికొని రాము 
నకు విన్నవింప నతండు శంకాస్పదుండై వచ్చిన సుమంతు)? ౧నితో నిట్లనియె, 
“నీవు మరం వచ్చిన పని యెమి పూర్తిగా చెప్పుము” అనంగా రాజు, నిన్ను 
జూడ 'గో రుచున్నాండు, ఇది విని వెళ్లుటకుగాని మానుటకుగాని మీరే వమా 
ణము (మీ చి త్రము” అని: సుమంతుడు చెప్పంగా విని రాముడు తొంద 
రగా రాజును జూచుటకు రాజభవనమునకు వెళ్లను. అంత రాముడు వచ్చి 
నట్లు దశరథుండు విని ఏదో చెప్పంగోరి గృహములోనికి (ప్రవేశ పెట్టించెను. 
అపుడు శ్రీమం తుడై న రాఘవుండు పవేశించుచు దూరమునుండి మె నమస స 
రించి పె పాంంజలియె రాజునకు చూచెను. రాజును నమస్క రించుచున్న రాముని 
లేవం దీసి కౌగలించుకొని రమణీయ' మైన _యొక యాననమును జూల 

కూర్చుండబెజ్టి యిట్ల చెను. రఫ్ 

ఏను చిరాయునై. బదికి వృద్దుం (డ నైతి నఖీష్షభోగముల్ _ 
వేనకు వేలుగా నమభవించిలి, నన్నము. భూరి దక్షిణల్ _ 

మానక పోసి యజ్ఞ శతమానము చెసితి గంటి నిష్టులౌ 

సూనుల, నందు నీవా మతి క్రోణినె "నె సాటియు లేనివా౭డవున్. 00 

వచ్చితి, నిష్టు లెవ్నొ యొనరించితి, నధ్యయనం బొనర్చితిన్, 

హెచి ఎ సుఖాలు గంజిని, పిత్తూణసుం దేవ ధరాసు రర్షి దా. 

నోచయిణాలు దీర్చి యన నృణుండను ఛై. చె తిని, సీమహాఖిషే. 
కాచ్చమహోత్పవం బొకటీి గాకయు లేదికం జేయందగ్గదిన్. | 07 

_ ఈనాండో కలలో సుదారుణములౌ వెన్నో, యనిష్టంబులే 

కానన్ వచ్చుచునుండె, నేపెడుగు లేకవ్- 'గొప్ప' యుళ్కళ్ పడెన్ 
నానక్షతము రాహు సూర స్య కుజులన్ స్ప 'సంభిరహ నాౌనంచునే ' 

దీనిన్ జ్యోతిషికుల్ వచించి రిదీ యెంశే దారుణంబే యగున్, "68 
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" తఅచయి యోనిమీ త్తములు తారసిలన్ నృపుడొందు మృత్యువున్ 
మతి యెదొ ఘోర "నూవదనా మానక. పొందును గాన రామ! యి 
వజికును నాదు మానసము పాడయి పోవక తిన్న నుండు నా 
వటకేె మహాభిషేకమును బె కొను వాణులబ్బుద్ధు అస్థెళల్. ౨9 

. ఇప్పుడె వచ్చె జందురుండు, నింకను బుష్యమికంబె ముందుగస్ . 
జొప్పడు నాపునర్వసులు చూడుము పుష్యమి రేపె యిద్దియున్ 
తప్ప దటంచు' జ్యోతిషులు తద్దయు. జెప్పిరి, పుష్యమందెటున్ 
దప్పక చేసికొమ్మి యఖి షేకము, నన్ త్వర పెట్టుం జి త్తముస్. 90, 

నేను యౌవరాజ్యంబున నీకురేన 

వడిగ నభిషేకమును జేయువాండం గాన 

నేండు మొద లీవు భార్యతో నియతి నిశను . 
నుపవసించి దర్భలశయ్య నొగిం బరుండు. yl 

నీ సుహృదులు (పమత్తు లై. నిన్ను నేండు 
నెల్లిడలం గాచుచుండి వీక్షింతు గాక 
ఈవిధంబులౌ కార్యంబు లెప్పు డగునా - చ 
అప్పుడే చాల విఘ్నముల్ తప్ప కగును. ఫ్ 

ఎంతవటికై. తె భరతుండ 'యాపురంబు / oo 

నొగిని దూధదేశమునందునుండి రాండొ.. ౨. ను సావన 
అంతలోనె .నీయౌవరాజా భిషేకు. = 
మేమి మిగులకుండ నగు నా మతంబు. | లి) 

ఇంక, ముజియకీ జన కన శ్రియందు 

యెపుడు By ఖాత భరక్రురిడ్డు, నెసుగ్నుచుండు .. 
_ కనికర్ణమ్లు; Gs యన థియాల్లను జయించి... . . 
యన్న హార కర్మాత్ముందై యనుసరించు. 94 



అయోధ్యకాండ (4వ సర్గ 

అయినను నరులచి త్తంబు అస్థిరంబు 

లై మసలుచుండు నియ్యది నామతంబు 

ధర్మమందును నిత్యమై దనరు సుజన 

చిత్తమొ సరిగాం జేసి భాసించు చుండు. 

అనుచు మతియును నింక రేవ తనరం బోవు 

నీదు నభిషికమున రమ్ము నియతి” -ననుచు 
అనుమతింవం దండికి మొక్కి యంత రాము 

డధిపు డొాడిన యషేక మాత్మం దలంచి. 

స్వగృ్భృహమున కేగి వెంటనే బయలుదేటీ 

తల్లి యంతఃపురముసకు మైల్లి 6 బోయి 

అచట నియతితో క్షామంబు. నమరం దాల్చి 

మౌనమున గుడిన్ శ్రీంగోరు మాతం గనిమె. 

అచటకు సుమ్మిత అక్ష్మణుం డంత (కితమె 

చేరిరి పియమౌ రామాభిషేక వా ర 

వినంగ సీత రప్పింపంబడెను మటీంక' +. 

' నపుడు కౌసల్యయొ నిమీలితాక్షి మయ్యె. 

ఆ సుమిత లక్ష్మణుండును నవల సీత 

యనుసరింప పుష్యమి సుతు యౌవరాజ్య_ 

మంగళాభి షేచనమును మదిని చఅంచి ' *. 

పరమపురుషుం (ద్రాణాయామవేరత 'గాలిచె,: 

అట్లు నియతి ధ్యానించెడి యామె దరిసె 

రాముం డామె కనింద్యకుం కతి చేసి 

హర్ష పెట్టుచు ననే “నన్యూనమ్మ 3 ణు కరడ 

[పజల నేల నియోగించె శాజ్యమందకొ ఒం, 

ల 

లి 

7 

లి 



రేపె నాకభిషికమౌ నృపతి నాజ్ఞ 

పీతకూడ నాతోపాటు రాతిరింక 

నుపవసింపవలయు నని యపుడు బుత్వి 

జులు నుపాధ్యాయులును తండి పలికినారు. 

చేయబోవు రేపటి యభిషేకమందు 

నింక నేమేమి యోగ్యమో యివ్వి కూడ 

మంగళములు సీతకు నాకు మాన కిపుడె 

యమ్మ 1 చేయింపు మమ్మ "ని వనంగ నపుడు. 

ఎంతకాలంబునుండొ కాంక్షించుచున్న 

పలుకు వినియైతె కౌసల్య పలికె నిట్లు 

రామ ! నాయన ! చిరమింక (బదుకు నీదు' 
శ్యతులగు జ్ఞాతులెల్ల నాశంబు గనిరి. 

ఇంక నీవు శ్రీతోంగూడ నెల్ల యపుడు 
ఈ సుమిత నానందాల నిందె తేల్చు 1. 
పుత్త9 1 నీవు కళ్యాణ నక్షత నుందు. 
నాము గర్భాన జన్మించినావు సుమ్మి. 

నీవు నీ సద్గుణంబుల నీదు తండి " 

దశరథుం గడు నారాధించి డనరినావు 
పుండరికాక్షుం. డౌమహాప్మురుషు నందు... 

గలుగునాక్షమ యింక నమోఘంబ యయ. 

వథితు లిక్ష్యాకురాజుల రాజ్యలక్ష్మి i 

అందుచే తనె సుత 1 ః నిన్ను న్మాశయించు” ల! 

అనుచు నన దల్లి , నగి రాముం డనియె,. నతణగి? 

[పొంజలియయి'& కూర్చుండిన లక్ష్మణునికి. 

రామాయణసుధ 

101 

102 

109 

104 

105 

106 



అయో ధ్యకాండ (110 నుండి గవ సర్గ్ర pl 

“లక్ష్మణా! నీవు నాతో నీధరాతలంబు 

సర్వమును పరిపాలింపు. సౌఖ్య మొప్ప 

నీవు నాలోననుండియు నేగుదెంచు . 

శెండవదగు నాత్మవు నిన్ను శ్రీ వరించె. 107 

ఓయి సొమితి ! యిష్టమై యుండి యున్న 
- యఖిల భోగాలు రాజ్యంబు ననుభవింపు 

జీవితంబును, రాజ్యంబు నేవియెన. 

నేను నీకోసమే కోరుచున్నాను సుమ్ము. సి 

అనుచు లక్ష్మణుతోం బల్కి జననులకును 
వినయమున మిక్కిలి యభివాదనము చేసి 
యింక సీత కనుజ్ఞ యిప్పించి | (పేమ. . 2 

స్వగ్భహమున | కంత రామ్లుండు త్వరగ, జనియె. : 14 

చ యంజోవ్లుశేపటి యభిషేచనమున 

రామునికిని సందేశము | పేమ నొసంగి 

ఆవసిస్టుం బురోహితు నటకు. బిలిచి 

యా దశరథమహారాజు ననియె నిట్లు. 110 

శ్రీయుం గి ర్రియు రాజ్యంబు. చెందు కొజకు 

ఓయి భగపంత t ఉవ్రద్రువుతో నోగి [తతం౦బు 

గెనయు కాకుత్తుని నువవసెంతల జేయు” 

మనంగ నట్ల యని వచించి యంత త్వరగం 1ll 

ay 

స్వ నుముగ మం|కవే శ్ర త భదచానుండు నైన వసిస్టుం డప్పుడే 

రయమున బై_లుదేరీ యట బ్రహ్మకథంచుమ్మునెక్కి ఘ్మువతుం 

డె యయిన "కమునే" యువవనింటంగం కేయంగం బోయి స్వచ్చ
మై 

మొయి అటుకెల్లనౌ భవనమ్ముర్నగ్గన్ని చొచ్చెను మూడు కక్ష్యలన్. 112 
త ట్ ‘ 

“ల న్ 



లి | రామాయణసుధ 

వచ్చు వసిష్టుగాంచి కడుభ కని రాము౭డు 'సత్యరంబుగన్ 

మెచ్చియు' గౌరవింపందగు ఏ వ్లుటేమహర్షిని, గౌరవిరపంగా 

స్పచ్చ గృహంబునుండి దిగి బాహ్మీళథోర్యకి సం[భమంబుగన్ 

వచ్చి వసిష్టు దింపి భవనంబున లోనికింటేర్చె నంతటస్. 119 

వ. 'వసిష్టుండు రాముండు ' “చూపిన “యహార్హ' మగు నాసనంబునం 

గూర్చుండి వినయంబుగ న్మ్యముండై న. రొమునీతో మౌటాడి. 'యన్ముగహించి 

(ప్రియార్హుండ్లై న న రామునితో నిట్ల నెను, రామా! నీతండి నీయెడ బ్రసన్నుండై 

యున్న వాండు. నీవు యౌవరాజ్యమును పొందగలవు. నీవిప్పుడు సీతతో ఉప 

వాస ముండుము. పొద్దుట రాజు. .నీకు యౌ వరోజ్యమున, యయాతిని నహు 

షుడువలె ప్రీతితో నభిషికింపంగలడ్లు. ఆని చెప్పి సీతతో (గూడ రాముని మంత 

.కోవిదుం డై స వసిష్టుడు. .ఊవనాస్మ'వతము ' చేయించి రాజగురువు రామునిచే 

నర్చించంబడి కాకుతునీకి అనుజ్ఞ 'యిచ్చి 'రాముని భవనమునుండి స్వనివాస 

మునకు వెడలెను. అపుడు రాముండుమ. (ప్రియంవధుల్లై, న స్నేహితులతో 

గూర్చుండి వారు గౌరవింప -వారి. కంతట అనుమతి యొసంగి స్వభవనము 

(పవేశించెను. | 114 

నదులున్ వారులు పొంగి 'ఘూషలిడ నానందాన 'సామందిరం 

బరయన్ మ_క్తిలి జూయువక్షులగణం , భారావముల్స్ చేయగా 

మురిపెంబై "విడు 'కెంపుందమ్మి కొలనింభో లెస్, విరాజిల్లే , ముం 

దర ఫీక్షించె వసిష్టుడున్ జనుల నిండౌ రాజమార్గంబులన్. 115 

జనబ్బందములు. శస్టుమేప్ చాలక 

దళ “ర్జు ల వాత మ్ల్తార్గమలల-న్యాకమణ చేయ. 

'కోతూవాలయుకోడడాడూడు. (వజోర్ముల 3 శ్ర 
“4 వధ . 

Fas 

ల! 

“ . "ఘాక్షంబులు? సమ్మదఘోసష నడత్తంప్ప . 

తుడిచి న్ా తల్ల న... అత్ న 

చాల యె _క్తిండ్ల జెండాలు పిలువ 



లి విచ్చు పూదండ కోరణంబు౨ నిండి 

వితత నగరి స్వాగతము లిడంగ 

జైలె కాక యాబాలగోపాల మెలమి 

ఎపుడు తెల్ల వాజునా యని తపను6 గనంగ 

చేరి ౮ రామాభి షేకంబు కోరుచుండు 

జనుల కండ్ల నయోధ్యయె కనం దొడంగె. 

అ జనముల సంజాధమౌ రాజ పథిని 

వ్యూహములు కూర్చుచున్నాండు వోలె సవుడు 

యా వసి ఎష్ట పురోహితుం డల్ల నల్ల 

చెల్లి డల “జూచుచును రాజ హము చెరె. 

వెలువ లీను తెల్ల ని మబ్బుశ్చంగ మటుల 

నెసంగు వె పాసాదము నధిరోహించి యతండు 

స్వర్షపతితోడం నా బృహస్పతియు వోలె 
04 

క్ష్మావరునితో బుషివరుండు కలిసికొనియె. 

న్ని 

యా నసిమం |? అక్నిందగ నవ ప్ప్వుడతండు. 
6 | 

నిదింసును జెయంబడెనని నృవతి కనియె. 

ఊఉ వపతతోడ నచటం గూర్చుండి యున్న 
యుథిల సభ్యులు కడు వినయంబుతోడ 

తనుతమదు నున్నత వరాసనములనుండి 
చటకునన లేచి బుషి పూజ సలిపినారు. 

నడం గులగురువు వసి [షు డనుమతింవ 

చఎ జనముల నట విసర్జించి యపుడు చు 
ణా 

ద్ర 

11 

il 

418 

శశి 



జ నో a 

చా శ మ ల we బాయి టా Dr, 

నం ఆఆఆ అటో శ థ్ 

గ్ 

ఎప పతి యంతఃపురము పవేశించె త్వరగ 

విగ ర మృగరాజు శై శె ల కందరము. బో, 121 

బగ 

శులని 

నిండు వేషభూషల స్త్రీలు నిండియుండు 

నిం|దు మందిరమటు సాటి యెజు6గరాని 

భవనమును వెలిగించుచున్ |బభువు చొచ్చె 

సంకులిత తారకా|భ్రమున్ జంద్రుండట్లు. 122 

ఇంక బురోహితుం డింవికి నేడినంశ 

స్నానమాడి రాముండు మనస్సు నిలిబ-. 

(నతనియత విశాలాక్షియౌ పత్ని తోడ, 

హృదిని నారాయణుని నుపాసించె భక్తి ! 129 

విధివిధానముతోడ హవిస్సు పాత 

నతడు శిరమునందాల్చి యప్వుడింక 

దిప్త్రమగు నగ్నిలో మహాదేవుకోజకు . .' 

ఆజ్యమును హోమమనునుజేసి నతిగ గ్రద్ద. 124 

తమకు శ్రీ కావలెనని స్వాంతమునం గోరి. 
వేల్చి మిగిలిన హవిస్సునే వేభుజించి -- 
అటులె దేవు నారాయణుని ధ్యానమందు .. 

నిలిపి దర్శ్భాసనమ్మున నిలిచె ; శ్రద్ద. 129 

సీతతోంగూడ మౌనమున్ స్వీకరించి 
మానసంబును నియమించి క్ష్మాప పసుతుండ్లు. 

శ్రీమహా విష్ణుమూర్తి వేంచేసియున్న | 
దేవతాలయమందు . నిద్రించే నెలమీ." ' - 126 

జామొకటె మిగిలిన రా తిసమేస్థోక్లుందు 
మేలుకొని సమ స్రంవైన మేడనేపుడు 
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సూత మాగధ వందుల స్తుతుల దినియె. 127 

'మొదటిసంధ్య నుపొసించి హృదియు నిలిపి 

జపముచెయుచు హరిని శిరః 

విమలమై నక్షొమమును సంవీతపజచి 
డల మం తాలు ద్విజులు పఠింప విసియె 128 

2 

LA 

ల్ 

4 ర 

కీ 

సీకతొడ రాముల డుసవసింప వినియు 

సర్వమగు నయోధ్యా్యపజ సంతసించె 

పిదప రామూభిషేకమ్ము వృ త్తమెల్ల 

విని పుర నఐంకరించిరి వెగ నంత, 138 

తెలివుబ్బుల్ శిఖరంబులట్లు చెలువా దేవాలయాలందుం బల్ 

నలువీదుల్ మొగలందుం జె జై త్యముల నానాట్టాల కాలందికన్ 

పలువస్తుల్ గల పెన్సజారులం బుక పాసాద శృంగాలపై 

బలుజెండాలు పతాకలున్ వెలసి యాహి న్వానించు సర్వ(వజన్, ial 

ఒకచోట నటులెల్ల 6 దకట రీతుల దమ 
యెల్ల నాట్యము (ప్రదర్శించుచుండ 

ఒకచోట న_ర్రకుల్ సకల నృత్యంబుల _. _- 
జనుల కొహ్హావంబు జరపుచుండ 

ఒకచోట గాయకు లుజ్జ్వల గానాల 

శావ్యంబుగా విందు సలుపుచుండ 



ఒకచోటం గథకులు నుత్సన గాధలు 

చెప్పి యీ తాప పంబు చేయుచుండ్ం ie 

ఒక్క శ్ నోట6 (బౌ నోగయి జను లులుకుచుండ' 

జనులు బృంద బృందాలయి చనుచుః దిరుగ. 

ఏ కడలంగాని లామోఖి పేక కథలు 

చంంగి. చేతురు రామాభిషేక వేళ. 13 (Un) 

బాలురును నాడుచును గృహద్వారములనూ 

చెప్పుకొనుచుం|దు రామాభిషేక కథలు 

పూ ఆకో సులు, నగర ధూపాల తావు 

లెబ్ల. రాజపథుల నింపిరెల్ల ప్రజలు. feb 

అందు వల్తుగులక్రై సందుగొందులండూ 

కలుగు సిశిశలక దిపవ్యక్షముల నిడిరి 

పురమలఅంకరీంచిరి (ప్రజ పొంగి రాము 

యౌ వరాజ్యాభిషేకము నథీలషించి. tie. 

సభల వలువీధముగలను నఠఘములుగ 

చేరి జనుల రాజును |ప్రశంసీంచి రపుడు 

ఏమి ఓ యక్షాళ్ణకుకుఅరా జా నీతండెతింగి 

నృద్ధుడౌట. సుతు సభిషేకించు ననుచు as 

జనులలో6 బరాపరములు గనేడ్ మానడు 

ఠాము. డీప్పటీికిని యరకవరఠాజెయయొ్యొ 

మన మద్యష్టంబూ వండెడిం (బభువుచేత - 

మున మను గహి రవంబడితి” మని వచింక్రు. 
(07 
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మదిని గర్వింపం డిసుమంత, నీదయు డితేండు 

_వాజ్ఞుండును ధార్మికుండు (భాతృవత్సలుండు 

రాముం డనఘుండు మన5 స్వభాతలట్లు 

స్నేహమున _పేమమునను 'వీక్షించు నెపుడు. i98 

ఈ దశరథుడు చికము. జీవించుంగాక 

ఇతడు ధర్మాత్ముం డనఘు.డ, యితని దయనె 

అల్ల రాఘవు డభిష్పిక్తుండై వెలుంగు 
ఘనిపు టుతృవమును చూచు దినము వచ్చె. 499 

ఇట్లు జనములు తమలో వచించుచుండ 
రామునభిషేకము విని దూరములనుండి 

రామునభిషేకమును జూడ రయము వచ్చు 

చూపరుల నిండెంగడు నయోధ్యాప్తురంబుం. _ 140 

క్షణము క్షణము పెకుగు జనౌఘముల ఘోష 

వినబడియెం జెవుల్ గింగురుమునంగ . వెగ 

బెట్టుపర్వాల లహరులు కొట్టుకొనంగ 

ఘోష ఘోషించు వారథిఘ్నోష వోలె, శశ 

= మంధర కై కకు దుర్చోధ చేయుట 

చడనో పుట్టి శె కె కేయికూడ, నురిడి 

జ్ఞాతిదాసి ముంధరయు నున్నట్టులుండి 
యూరకేమియు ననుకొనకుండో చంద్రు 

వలె. గళలిడు (పొసాదము పై కినెక్కి+ Ig 



సీళ్లుచల్లీ న రాజమార్గాల నల శ 

చకుగా? బటిచిన పూలసరులం దనర 

అందము అలంకరించిన యా యణయోధ్య, 

నింక మంధర (పొస్తాద మెక్కి చూచె. 143 

[శిత వతాకలచేతం జెలువు జెండాలచే 

హర్శ్యభాగంటులు నలరుచుండ 

“సిం చ్యావథంబుల చెలువులం జెన్నారి 

తల స్నావమాడు పౌరులు ' చరింవ 

నూల్యమోదకములం బాణుల ధరియించి 
ద్విజవరులు నభినందించి బెగఢడ 

సర్వవాదిత్రాలస్వక కు మా రోగ 

మరెడి గుడుల ద్వారములు వేల క 

జనులలరి పొంగ |బహ్మ ఘోషములు పజల" 
[పబల గజరాజు, లెద్దులుజంకెలేయ 

సఎరు నొ యయోధ్యను జూచి యప ష్పుడెంతొ. 

ంధర కడునాశ్చర్యంబునోందె మదిని, - 144 
/| 

గా 
శ్ 

అటు సంతోషమునం గన్ను ముల్తుసిల్ల : 
aun రా 3 

'తెలనౌ పదపుటంబు మెల (దాల్చి 
కు ఖ్ గా 3 

దగజ3 యున్న ధాకిని దరిస యపుడు 
భి 

(వశ్న చే పెను క్తులధధ వన్సుటముగ.. ద 145 

ఏమీ విధి కోరీ మోదాన నిట్లు పజకు 
లామమాత యో కౌసల్య ద్రవ్య మొసంగు. 

నరులు కేరింత కొట్టుచుండేరి. రకుదేత్. వ 

న్యవతి ముదముతో పన్లుల్లు. చ్రేయాళున్తేష్ల 146 
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వ అని యడుగుటబ యు. 

మెండు సంతోషమున మేనె నిండిపోయి 
పట్టకికం దన కడుపును పగులుచుండ 

రామునికి శ్రీలు పట్టు వా_ర్దలను గూర్చి 

కుబ్బ మంధరకో ధ్యాతి కొసరి చెప్పెం క 

“ఇంక పుష్యమి నల్మ్క జయించు. ననఘు 

రాఘవుని రేవ యౌవరాజ్యమందు 

నృపతి దశరథుడు నభిషేకింవ నెంచె”ి' 
ననుచు ధాతి కుబ్ద్బకు చెప్పె నపుడు వేగ. 148 

వ. అపుడు మంధర రోషముతో కై లాస శిఖరము వంటి |పాసాదేము 
నుండి దిగి కోపము తన్ను. దగుల పెట్టుచుండ పాపమును దర్శించునదియై 

గబగబ పోయి పరుండియున్న కై శేయికో నిట్ల నెను. 149 

లెమ్ము జడురాల 1 యింకను ని దించుచుంటి 

కొంప మునింగె భయము ముంచుకొనుచు వచ్చె 

అకట ! కష్టంపు వరంద గొట్టుకొనిపోవు 

నిన్ను నింకను తెలిసికోనేర వై తి. : 150 

మహి ననిష్టురాల 1 సుభగం మన్యురాల 1 

ఏమి సౌభాగ్యమున నిన్ను నీవె మెత్తు 
వెల సొభాగ్యమును సీది యిల చలంబు 

నది (ప్రవాహము వేసవినాటం బోలె. .. i 

ఇట్లు ఘోషించి పాప వపుదృష్టి. గలుగు 
కుట్ట యిట్లు చెప్పంగం గై గె క కుమిలిపోయి : 

కుబ్దతోం ఏల్కె “మంధర 1? కుశలమెగద 

వ్య(గముఖిః నిన్ను కడు దుఃఖవతిగ నెంతు”, Hoy 



మధురముగ నిట్లు కై కేయి మాటలాడ 

మాటకారి మంధర యలి మండిపోయి 

లంక దుఃఖించి కె కేియిహితము కొటికు 

వ్యధితయె రాము జెడంగొట్ట పలికి నింక. 

“దేవి మావ శక్యముగాని నీ వినాశ 
మెంతయో యిప్పు జేర్చడె నేల కనవు 

ఈ దశరథమహారాజు నిపుడె రాము 

యౌవరాజ్యాభిషి కుగా వలరంజేయు. 

వే నగాధమౌ భయమునన్ దిగంబడితిని 
దుఃఖ శోకాలతోంగూడి తోంచ శేది 

వహ్నిచేంబోలె దహియింపంబడుచు నుంటి 
స్లీ హితమె కోరి వచ్చితి నీదు దరికి 

నీవు బాధపడిన చెంతొ నేను గూడ 
బాధపడుదు. గై కేయి 4 నా పలుకు వినుము 

ల్వు వృద్దిపొందంగ వృద్ది నేమ గాంతు 

విందులో సంశయమ్ములే దంత కూడ. . 

వీవు నృపతివంశమువ జన్మించినావు 
 మజి యదియెకాదు న్యపతికిస్ మహిషీ వీవు 
భాజధర్మములోని యుగ్రత్వ మీవు 
నింక నిపుడ్డ వగాని [గ్రహింప మేల... 

కరము ధర్మమాడును, మోనగాండ్పు భ త్త... 
చేరి తీయగ మాటాడు దారుణుండు 

స్ చమాయకురాలవు నిజమె”యెంత్సు 0 

వందుచేత నమ్మకపు (ప్రోహంపోజేయు. 

రామాయణసుడ 

194 

155 

18 



అయోథ్యకాండ (7వ సర్గ dl 

సమయమది వచ్చినపు డేది -సలుపవలెనొ 
అదియె చేయు, ఈ యోదార్చనర్థకమ్ము 
అన్ని లాభాలు మా|తము ననవరతమ 

అట్టి కౌసల్యకే పోయి యంటంగట్టు. . 15 

తతిగె దుష్టాత్ముండగు భర్త భరతు నెపుడొ' 
బంధువుల దగ్గజుకు లోచివై చె నింక 

ప్రభువు ముళ్లు తీసి..యిచె రాజ్యమందు 

ఎల్లి యుదయాన రాము స్థాపించు జుమ్ము, _ 159 

వడిగ నొడిచేత మతి తాచుపామువోలె 
వఠియనియెడు వాడుకచెత వై 8.యిపుకు 

డేమ మభిలషించెడి తల్లి చేత బోలె 

చాల 1 నీచేం బరిహరింపంబడియె6 జుమ్ము. dBl 

బదులుచేయ కుపిక్షింపంబడిన యరియు 

_సర్పమునుగాని యెటులేది సలుపుచుండు 
- రాజనుచుం బిల్వంబడు చశరథునిచేత 

కొడుకు నీవును గావింపబడితి రబ్లె. క గ్రిల్ల 

తీయంగా బొంకి మటి చెడ్డ చేయుచుండి 

సతతము సుఖోచితమగు రాజ్యమ్మునందు 

రామునినె నిలబెట్టెడి రాజుచేత 

సవరివారంబుగ నీవు.చంపంబడితి.. . టి 

శనుక కైకేయి ! యీకాలమున నొనర్నః 

దగిన నీ హితమును వేగ తగ నొనర్చు -. 
సుతుని నిన్నును నన్నును నతిగ వడిగ 

కావు మాశ్చర్యవడి యటు కనెదవేల”. Pt: 



౦“బూుంణయోడా 

అటు పలుకు మంధర మాట లాలకించి 

నిండు పండుముగమునం౭ బరుండియుండో 

శరదృతువునందు చం|దుని చాయవోలె” 
పమదమునం బొంగి యపుకు పై కి లేచి. : 

అప్పు డత్యంతమానరదమంది కై క 

మిగుల నాశ్చర్యమునం బొంగి యెగిరి లెచి 

ఒక్క మంది భూషణము మెడనుండి కీసి - ' 
వడిగ మంధర చేతిలో పడంగ వై చె. 166 

అంగనలలోన ను త్తమ యైన కిక. 

యట్లు కుబ్బ కాభరణముం నలరి యిచ్చి 

నమ కంధరయమైన మంధరను జూచి" -_- 

యిటులు మెల్లుగం గైక వచించెనంతం. ౨. 167 

“కఫ్ [ మంధర ముందర వోసీతోడ.. .-... 

ఎంత |పినుమైనవా ర వచించినావు 
సుత్తి పరమ పియము చెప్పినటణి నీకు - 

రః రు మం 

ఇంకనేమి గొప్పదిచేతు నిపుడు చెప్పుం. “160. 

అట్టి రొామునరమ భరతునందుంగాని 

ఏమియు విశేషమును నిరీక్షింప నెపుడు 
నృపతీ మన రాముని నభీషేకించుచుంట 
సధికముగ నేను సంతుష్టురాల చై తీ.. 16g 

ఇంతకుమించి నాకుం గడు తృ ప్తీని-గూర్చెడి. దేమీ మంధరా -1 
ఎంతటి మంచిమాట వినిసించితి విప్పుడు నన్ను నీవలెన్ 
సంతనపెట్టువా రెవరు చక్మని/హా ర్హనూ'జదనరదుకున్ * .. 
ఎంతటి కాన్మయైన సరియే, న్లుజొ కోరు ఘకేమీ ముత్తు నో. 170 



అయోధ్యకాండ (171 నుండి రివ సర్ష్ర 3 

మంధర కై కమాటలకు మండి వగర్చి యసూయచెంది యా 

నందముతోడ గై కయిడు నాభరణాల్ పడవై చి చెప్పె నీ 
చందమ యజ్ఞురాల ! యిటు సంతస మొందంగరానిచోట ని 

ట్లైందుకు పొంగు, కూలికివి యెంతటి.దుఃఖమ హాబ్ధి మధ్యలో. Ni 

మది నవ్వాగక వచ్చుచున్నది కడుంబాధన్ విచారించుచున్ 

ముదముంబొందుట చూడు నింతవ్యసనంబున్ బొందిమో దుర్శకీ 

ఎది హర్దంబిడు పజ్ఞ; యా, సవతియే యీ ప్యుతు రామున్ గనెన్ 

ఇదిగో వీడరికాండె మృతువలన న్నే తెంచు వృద్ధింబలెన్. ite 

రాముతోపొటు భరతుండు రాజ్యమునకు 

నమరి సాధారణంబుగ నర్హుండగుట 

భరతువలన రాముని కెపు భయమె యముచు 

తలచి వగతు భయము ఖీతువలన కలుగు. 173 

లక్ష్మణుండొ మహాధన్వి రాము నెపుడు 

నెల్ల విధములచే నాశయించి యుండు: . 
అబ్లె శ్రతుఘ్నుండు భరతు న్మ్నాశయించె: 

సరిగ రాముని నెపుడు' లక్ష్మణుండు వోలె. {74 

దగ్గజగుజన్న వరుసచి తగుట వలన 

గూడ భరతునిడే రాజ్య మేడనైన 

చిన్నవారికో రాజ్యంబు_ చేరు కమము 

చాల దూర మమాయకురాల £ కైక! కీ 

క్షత చార్మిత్యమునం (జ్జ కలుగువాండు 

. సమయుమునకుం దగిన యృట్లు జరురువాండు.... > 

3 (ప్రొజ్ఞండౌ. రామువలన నీపట్టి' కిపుడె 

= భయము సమకూరునని యెంచి! వణశెపోదు: 186 
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చాల సిభాగ్యవతియె “కౌసల్య యెపుడు 

ఆమెసుతు. డింత యౌవరాజ్యమునం గాదె 

అమర రేపె గాయా ద్విజో త్రములచేత 

ఇట్లు పుష్యమిని నభీఃి షేక్రింపంబడెడు. న I 

ఇటుల చాల మహా పీతి నెనసి మిగుల 

తనదు ద్వేషులు. పోయినారనుచు,' నమ్మి 
పొంగిపోయి కౌసల్యను నంగి వంగి . 

చేతులొగ్గి దాసిగ నుపాసింతుగాని. i N88 

నీవికనుక మాతోపాటు నీ 'సఫతికి.. . 
దాసివగుచు వంగి సలాము చేసికేని 

నీమదికివచ్చు 'పుత్తు కు 0(డున్, రామునికిని - ... 
దాసుండై పంగియె సలాముచేసి పోవు, as HY 

“me 

రాము వట్టపుస్త్రీలు హర్షరిబు: .పౌంది 

యలరీ పోంగిపోవుదురు నీవలన నీదు : 

భరతుడు" క్షయంబుగన ,నీకుం గరముకూర్చు 
'కోడళుల పొట్టు దెవుండౌవాండె యెలుంగు. { 100 

ఈవిధంబుగ నత్యంతమెంచి మెచ్చి 

పలుకుచున్న ట్టి మంధరన్ -జెలం౭గి చూఛి" 

దేవి కైకేయి రాముని దివ్యమైన న 
గుణములనె మాటిమాటికి కొసరి పొగడె. 181 

pn 

ఇది మంధర వాక్యము. హాస్యము చేయుచు. నందక యిట్లు స్రీలు 

అని బహువచనము వాడెను, “కోడులు అన్న దికూడ ్ పరహాసేము మునకె. 

అందుచే రామునికి ఎక్కువ భార్యలున్నారని తఅచరాదు. 



అయోథ్యకాండ (కవ సర్గ) 

“రాముడు కృతజ్ఞుడు గురువుల్ వంచి నారు 

సత్యవాది ధర్మజ్ఞుడు శౌచపరుడు. 
రాజునకు జ్యేష్టపు త్తుంండు తేజమొప్ప 

నతండు యౌవరాజ్యమునకు నర్దుం డగును. 

|భాతలను భృత్యులను తం్యడివలె6 గరంబె 

యా చిరాయువు పొలింపనయినవాండు 

ఎందుకే కుబ్జ ! యింతగాం గుందుచుంటి ' 

వహహ 1 రామాఖిషేచన మాలకించిం.' - 

పురుషవరుండు భరతుండు రామునికి నూజు 
వత్సరములు గడవంగ నవశ్యమపుడు ' 

తాతతండుల రాజ్యంబు పీతింొంది 

చక్కంగాం బరిపొలన సలుపుంగాదెం . 

అందుచే నీవు మంధర ః యభ్యుదయము 
పరమకళ్యాణ మెపుడొ _ప్తాప్టంబు కాగ 

మునుపు నిప్పుడున్ ముందుగా జోవుచుండ - 

ఎందుకే కుబ్జ 1 యింతగాల గుములుచ్చుంటి. 
+ 

రామునికి రాజ్య మబ్బినల్ల న నెంతొ 

అంతె భరతునికిని రాజ్య 'సుభ్చినపుడు 

తన్ను రాముడు 3 నెట్టుగాం దలచుకొనునొ 

ఖాతలనుగూడ నట్లై తరించుకొనును. 

అంత కై కేయి వచనంలాలకించి 

మంధరయొ కడు దుఃఖంబు పొంది కుమీల్ 

వేడి నిట్టూర్చు నిట్టూర్చి | (దేలంబడుచు 

అపుడు కై శేయికీరీతి నరసిచెప్పె. " 

వ్ర 
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164 
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188 
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లి 'రాషూాయణసుద 

“ఓ యనర్థ దర్శిని ! మౌర్థ్యంబునౌంది "యిట్లు 
నిండు శోకౌల వ్యసనాల నిండిపోయి. 

దుఃఖసాగరమునం గూలి.. తూలి మున్లు ..... 

నిన్ను నీవిష్వుడు తెలియనేరకుంటి. . 188 

రఘుకులస్థుల పుత్తుంండౌ రాభువుండు 

రాజుగా రేప యికం గాళగధిండు కాన 

నరగ కైకేయి ! రాజవంశాననుండి 
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ఎపు డత్మికమింపగ సాహసింఫలేల్రప్ట 4, = ఓ 

చేసి మందమకి 1 తెలివి నొందినావె 

నీదు పొభాగ్యబల మట్టి నేర్పు గలది. , వార్త! 



ఏమీ దేవాసుర రణాన నృపతి నీకు 
ఇచ్చెదనని వాగ్దానము నిచ్చినాడొ 

ఓ మహాభాగ | జ్ఞాపకం బజొనరంజేయు 

ఆ మహాపయోజ వము నిన్నేమి విడదు. 

ఎవ్వుడై తే స్వయముగ నిన్ నృపతి లేసి 
వరము లిచ్చితి కోరుకో వరము అన్న 
నప్పుడే మహారాజును తప్పవటుల 
శవథములచేత నొప్పించి యపుడెకోరు. 

పదియు నాలుగు వత్సరాల్ వనికీనేగ' 

లాము నిటనుండి పంపుము [గహణగల్లి; 

భరతుడో సర్వధరణికి [ప్రభువు కాంగ 
నీవు గట్టి యేర్పాటు గావింపుసరిగ. 

పదియు నాల్లేండ్లు రాముండు వనికినేగ 

కొమ్మలు వెడలి మొదలునుగూడం -బెరుగ 

బాగుగా పొతుకొని (వేళ్లుపట్టి మిగుల + 

కోరు స్థిరపడి తర్వాకగూడ మంచ. 

వేవి ! రాముని వడవికీ నీవు పంపు . 

దానినే నీవు కోరుమి తథ్యముగను 
అందునల్ల ను నీకు సర్వార్ధములును.. 2 

నింక సిద్దించు నిది సత్య' మిదియు. నమ్ము. 

ఇటులు రాముడు నడవికీ. నేగినంత 

ఆతండొ యలాముం డయిపోయి యణంగిపోవు 
స్ భధతు&డొ శ తులం జరసి 'నిఠత'మిబ్రక ౫ ల 

వేగ విశ్వంభరకు రాజు కాంగలండూ ఆ గ 

రామాయణసుధ 
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అయోధ్యకాండ (శ్రీవ సర్గ 

ఎంత కాలంబునకు రాముం డింక నెటకు 

వనమునుండి 1కమ్మతి వచ్చు నింత 

లోన లోపై ని నీ సుతు డోపినంత 
_ేళ్లుపాతుకొని స్థేరత వెల యంగలండు? 

చకంగా సర్యమనుజుల సంగ్రహించి 

'స్నెహితులతోడ 'నాత్మతోం జెలంగి యుండు 

సము వీ 

రాము నభఖిషిక సామ్మగినే మఠరల్చు”. 

చాపు డనర్ధ మర్గముగ గ్రహింప మలచ 

నప్పు డా కై క'మెచ్చియు నతిగ నమ్మి 
గూనిదాని వాక్కున నాడు గుజ్జి మట్టు 

లాకసమున శకెగిరి యనె నచ్చెరుపడి. 

ఉనూన్రిదానరో గొప్పగా గొప్ప వాక్కు 

చెప్పు నిన్నవమానింవ క్షితినె నీ 
బుద్దిచే నిశ్చాయము్ముల సిద్ధవజచు 

శుబ్ద లఅందుచె శేష్టవై కూడ నుంటి, 

స్రివె నా విషయమ్ముల నిత్య ముండి 
హితము కోరెడిదానవు నీవె సుమ్ము 

కుబ్జ 1 రాజు గావింపంగం గోరు కోర్కె, 

నేను తెలిసికొనక పోయినాను జుమ్మి- 

కుబ్బ లెప్పుడును వికృతాంగులుగ నుర్యదు 

వంకరకె వంకరలు నేర్పు పొపమతులు 

నీవొ యటుగాక తామరపూవు కోలే . 

నాలికిని వంగి పియముగా? గానంబడెదు+ 

డు వతి లొంగు సమయ మిదియ 

wet 
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చూడు నీ ఉమ్ము భుజములంజొచ్చి యాగ. 

ఉమ్ము మూపుల దాకను (కమ్మ 'పెరిగె. 

పొట్ట సన్నమై |కిందికిపోయె,. మంచి 

బొడ్డుగలిగె జొమ్ముకు సిగ్గు పొందెనే మొ. 

సిబుదులివి నిండె చోటేది పెబుగుటకును 

నీదు పాలిండ్లు పొగరుతో నిండిపోయె 

నీ మొగము స్వచ్చ చందుండై -చెటిసి వెలిగ 

ఓసి £ మంధర ! యందాలరాశి వీవు 

బొడ్డు (కందిభాగమొ నున్న గడ్డజాయె 

మొలను బిళ్ల అ మొలతాడు చలువు లీను 

పీక+లో బాగు మోకాళ సెక్సి సాగె ఠా రా 
వింటె రెండుకాళ్లునుగూడ నాంచధె కౌళ్లె 

సీవు మంధర $ యందడాల నిడుద తొడల 

తెల పటుపుటము దాల్చి, మెల్ల గాను 
గా యట గ | 

నా యెదుఏ నిటు లటులును నడుచుచుండ 

దాజహంసిక పోలిక మోజు గాంతు.'. 

అసుర రాజె న శంబరునందు చెట్టి 

వేలకొలది మాయలు నుండి వెదకి చూడ 

నప యన్నియు నింకను ' నవని యందు 

నున్నవన్నియు నీయందె యుప్వుచుండె. 

అదియె నీజొమ్ము పేనుదిమ్మ అదియె పెరిగి 

-రథపు ముక్కునుబోలె'దీర్హమయుః నీద + 
మకులు క్షతవిద్యలు మూయ చసముంకు 

అన్నిటికి నిది కోశాగారమై తెళుండ్యూ,: 

7 

a వచు = 

గా ఆ 



అయో థ్యకాండ (9వ సర్గ 

ఛరతుండును యౌవరాజ్యంబు పేడయ సె" 
వనమునకు రాముండో వేగచనిన పిదవ 

మెబుగు బంగారు మాళిక నెజయదీర్చి.' 

నీదు పెనురొమ్ము దిమ్మపై నెజయ గూడ రుం 

దివ్యమగు నీదుజొమ్ము పెన్ దిమ్మమీద" 

మేలి బంగారుమాలిక లీల వై చి 
మెలి గంధపు బూతలు చాలపూసి 

బాగుగ నలంకరింతును పజలుపొగడ. 

పందెమునకుం జం|ద్రు(బిలిచి వందెమేయు 
సాటిలేని మొగముగల బోటివగుచు 

శ తువులముందు గర్వంబు సారమెజుగ 

లీలం |దెిప్పుకొనుచు విహరింతుగాని, 

అన్ని యాభరణంబుల నెన్ని దోల్లి 

కుబ్బలే తెంచి సీ యడుగులకు మడుగు " 

లొత్తు చును చాల సేవింతు మె త్తగాను 

సర్వదా నాకు శుశూషలు సలుపునటులు. 

"అటు ga 'కేయిబేత స్తుతింపంబడుచు 

'జన్నపుటరుగుపై నీప్పుజాగ్టలపోలె . 

శమమగు పాన్పుపై సోలు కై కకపుడు 
న[మ' కంధర మంధర నయతీలిలికె.. 

కోక సై! కళ్యాణి! కై శియు: 'యురికిపోమ్ము 

జలము పోవ గట్టినగట్టు శలితమమి 

తెమ్ము కై. “కియి! కోపగృహము పతికి - 

' చూపుమింక నాలస్యము చూపబోకు, 
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అటుల (పోత్చాహపజపంగా నరిగిక్రై క 

కుబ్బతో పాటు చేది యా కోవగ్యహము 

ఆ విశాలాక్షి సౌభాగ్య భావగర్వ 

మూని వేలకొలది హారముల త్యజించి. . - 

దివ్యమగు వభభూషలు తీసివై చి 
పసిడి మేనున నొప్పు నాపద్మన్నేతి 
కుబ్బపలుకులకు వశమై కోపగృహము . 

దరిసి కటికనేలం బరుండి దాసికనియె. 

నేను చచ్చితిని కుబ్ద! నృపతికిటులు 

నీవు వచియింపంగలవు లేయింక మీద . 

వనమునకు రాముండంత చనివ పిదవ 
భూతలంబును భరతుండు పొందగలడు. 

నొకుం బసీడేతోంగాని రత్నములతోడం 
గాని విందుభోజనముతో గాని పనియె. 

యింకలేదు రాముండభిషేకింపంబడిన 

నిదిగొ నాజీ వితమునంత మెనపిసర్లై. 

రామాయణసుధ 
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వ. పీదప క్రై కీయ యిటుచెప్పగో విని మరియు మంధర ఆ రాజ మహి 

షీతో మిగుల ను ట్రీకము పెట్టు వాక్యముంతో భరత్నుని తల్లికి హితమును 

రామునికి అహితము గలుగు మాటలుచెప్పి . యుట్ల నియె. “నాము గనుక 

రాజ్యము ఖొందినచో నీవు నీ కుమారునికో గూడ " వరిత్రావ మొండగలవు. కనుక 

-న్లీ కొడుకు అబి షేకింపబడు నట్టు _వయత్ని౦ప్రము అన్ది యట్లు. కత్రి మాటి 

మాటికి వాగ్యాణములబచే గొట్టంబడీ చేయి సుండెపై నుంచుకొని కోహీంచి ఏమి 

నాయందు ఆస క్రికల రాజు నాకనిష్టమ్ము చెయువ్రాయని, : క్యూత్యథ్యపుడి మాటి 

మాటికి కుబ్బతో నిట్ల నెను. ష్సి పద్దా! శేన్గిఖపై పై నుండి యక్రశ్వాయవునకై నం 

బోయినటు తెలిఫి సీకోందువులే. లేక రామం: డిక్ భోళా, బ్రరకుతై ననునమృద్ధ 
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-. కాముండై రాజ్యమ్నువై నను పొందగలడు రాముండే కనుక అడవికి వెళ్ళనిచో 

పాన్స్పులుగాని, మాలలుగాని, చందనముగాని, కాటుక, నీళ్ళ, భోజనమును 

గాని తీసికోను. అసలు జేవింపనే జీవింపను. అని కె క్ర యిట్లు దారుణముగాం 

జెప్పి సర్వ్యాభరణములన్లు పొటిపై చి చాప యెననులేని ' కటికనేలపై . వరుండెను 

అపుడు. - . ల . డోలి. 

అత్రిగం గోపతమస్సుచే నాదరింష 

బడిన మోము గలిగి పరాభరణములను 

తీసి విమనస్మయౌచు క్షితీర్యద పత్ని 
ఉడువు అడంగ తమము గప్పు వ్యామమయ్యె.. ఫ్ 

దుష్టురాలై న మంధర దుష్టబోధ 

యేంత క శకేయి బోగుగా నాలకించి 

భిషముపూసిన శరముచే విద్ధయైన 

కిన్నరాంగేన వోలెను క్షితి, 'సరుండె, వ. బిషప్ 

సలుపవలసిన కృత్యంబు చక్కగాను 

. మనసుచే నిశ్చయించియు మానవతియు 
మంధరకు విచక్షణయై సమ_స్తమపుడు 
తగినరితి నివేదించె తత్క్షణంబుం . 2 
ముందు మంధరవాక్యాల మోహమంది | 

దైవ వంచితయై నిశ్చితమ్ము చేసి 
(తాచుపొమటు బుస్పని తరుణి వెచ్చ 

నతిగ నిట్టూర్చి సుఖమార్ష మందం డెలచె. వ్ల 

అర్థకామ మంధర మితురాలు పిదప 
కైక నిశ్చయంబును విని కరము పీతి -. 
పొందినది యౌచు తన కార్యములు ఫలింప .... 
సిద్ది పొందినటు తలంచె చి_త్తమందు. వఫ్క్రి 
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అవలం జిత మాల్యములు దివ్యాభరణము 

లన్నిక్షెకీసివై చుచుం గైక యవని వేయ? 
దిసివేయంబడి భువిపై దీ ప్తిచెందె 

నాకసమున నక్షతములబ్దు అపుడు. 259 

కోపగృహమున మాసిన కోకందాల్సి 

పగలచే నొక్కజడనె గట్టిగను కట్టి 

నేలంబడియున్న కైక యావేళశం దనరె 
క్షీణబల యౌచు సోలిన కిన్నరి వలె. 260 

ఆ దశరథస్యామాట్టు రానూఖిషేక 

నూచరింప నాజ్ఞాపించి యట సమాత్య 

మంతులం బురోహితుల స్వమందిళముల 

కనిపి స్వనివాస భవనంబు కరిగె నపుడు. ర్ం! 

అంక రామాభిషేకంబు నెసంగు ననుచు 

'అనుకొనుచు నీ్మీపియము [పియురాలు కై క 
యెజుగం జెప్పుటక్రై యంతః॥పు;:ము చేరి-. 

అచట కైక (శీషగృహంబు నరసి యంత. -. సరన్ 
(on 6 న్ ల 

చిలుకలు నెమిళులు చెన్నారు హంసలు ' 

[కౌంచపక్షులు కూడి" మించియుండ 

వాద్యాల నాదముల్ పరగి విందులు చేయ . 

మరగుజ్జు కుబ్బలు తిరుగుచుండ 

తేనెల పొదరిండ్ల దివ్యచి|త గృహాల 
aa) 

చంపకాశోకముల్ నింపివై వ:_ _. 

కొమ్ములన్ వెండితో కొమరు బంగారుతో - 
గూర్చిన వేడికల్--తీర్చి యుండ, - లగి 



అయో థ్యకాండ (10వ సర్గ్ర 49 

నిరతము విడు పూవుల వండ్ల తరువు లమర 

దిగుడు వావులస్ భక్ష్యాల దివ్య మగుచు 

కొమ్ము వెండిబంగారు టాసనమ్ము లమరు 

విలువగల నగలను నింకు వేశ్శదరిసె 24 

వ, అటు దశరథమహారాజు . కైక మందిరమున రాహువు విడిచిన 

చంద్రుడు తెలిమబ్బుల యాకసమును. బోలెం బవేశించి యందు కొమరు. 

బాన్నునం పియురాలు కైక లేకుండుటను జూచి కాముకుండై రతి| కిడలందేల 

దయితయగు భార్య కనంబడమి విషాద మొందెను. _ఇదివటి. కిప్పుడును దేవి 

కైక యదనుతప్పి యుండలేదు. రాజు శూన్యమైన గృహమునుగాని |ప్రవే 

శింపలేదు. అంత ఇదివజకు నలె దేవిని స్వార్థ లాభమును .గోరు నవివేకురాలి 
నిగా నెజుంగక యక్కడనే యున్న (| (పతీహారి నడుగు అమె భయముతో చేతు 

- లొగ్జి, దేవా ! దేవి మిగుల కోపించి కోపగృషామువై పు పరుగిడినది, అని 

వచింప రాజు మనస్సున బాధచెంది యింది-రుములు వ్యాకులమయి తిరుగు 

చుండ ఇంకను మరల విషాదము పొందెను. 269 

తెంపి కిందనువేయు తీవిరు పోతెను 

పెసను జాజిన యప సరసయ పోల 

పడిన దేవతవోలె వణంకు కిన్నరిపోలె 

మహి (భష్టయై పడ మాయవోలె 

బోయవాండును వేగపోయియు వలలున్ 

నదిమి బంధించిన హరిణిపోలె 

'వేటకాండు వనాన ఏషపు బాణంబున 

న్లొ ట్టిన యాడునేనుగును పోఠె 

తగని కటికనేలం బరుండి జొగులుచున్న 

పొపసంకల్సం గమలొక్షి భార్య దరుణి 

భీతితో పాపమేలేని వృద్దుండై ప . 
రాజు గజరాజువోలెం గరాన సోకే, 208 



రామాయణసుధ 

= దశరథుడు కై కను కోపకారణమడుగుట $=_ 

వ. మతియు నామెను చేతులతో దాకి తట్టుచు నిట్లనియె. బగ్ర 

నీ మది కోప కారణము నే నెటుంగన్ ! |బియ ! యెవ్వరై ననీ 
కేమి యొనర్చినారె యెవరేనియు నిన్న వమానపర్శ్చిరా 

యేమిటి నేను దుఃఖపడ నేటికి దొర్లై దు దుమ్ములోన నీ 
కీమమె చూతు, నుంటివి యికేల సిశాచము పట్టినట్లుగన్. 2660 

కుళలుల్ వైద్యులు నాకడన్ గలరు మయోగ్యుల్ తుష్టు లవ్వారు నిన్ 

కుశలన్ జేయంగలారు, రోగమెదొ నాకున్ జెప్ప నేదేని నీ 
కు శుభం బేనొనగూ రు న పి_.రుము సీకుంజే సెనా యెవ్యండేన్ 

కుశలంబొందెదుగాక యేడువకు నీకున్ శోష గాకుండుతన్, 2E9 

ఏ యవధ్యుని వఢ్యు౭ గావింపవలెనొ 

వధు సెవ్వని విడిపింపవలెనొ చెప్పు 

ఏ దరిదుని ధనికు. గావింపవలనొ 

ఏ ధనికు దర్శిదుగను గావింప మనెదు. 270 

నేను నావారు నీ వశం బై నవారె 
నీ యభీష్టము పోగొట్టి నేం దలంప 
నాదు జీవిత మిచ్చియున్ నీదు సుఖము 

చేయంగోరుదు నీ కోర్కె చెప్పు మేదొ. గ 

సీ బధ వెందొ తెలియు శంక నీకదేల 

తతి ను మొనర్హు నీ సుకృతంబు తోడె 

ఎైంతవఅకు సూర్యుని రథం బేగుచుండు 

నంత్తవఠకు నా వసుమతి వ్యా _పమయె. 272 



అయోధ్యకాండ (276 మండి 11వ సర్గ 51 

సింధు సౌవీరము లను |పాచీన భువులు 
(పకట దక్షిణాపధిని సొరాష్టములును 

మాగధాంగ వంగముల్ మత్వ్స్యములును 

ఆ సమృద్ధములును కాశి కోసలములు. 27a 

అందు పెట్టిన (దవ్య మజాదికంబు - 

ధనమొ ధాన్య మొ కోరు మేదై నంగాని 

ఎదియు నెది నీవు కోరుదో యదియు నదియు 

కోరు కైకేయి 1 లేలెమ్ము కుందనేల, 274 

ఎట్టి భయమేని వచ్చిన నిష్టై తీర్తు 
మంచును రవివోలె తుటి నడంచివై తు” 

అనుచు నోదార్చం దేటి చ య్మపియుంబు 

తెలువ నెంచి వతి నింక భాధింపసాగె, =. జ 

వ. అంత ఆ దశరథుని నూటలు విని కాముని శరములచే గొట్టబడి 

కాముని వెగమున కవశుం డై న రాజుతో కె కియి ఈవిధముగా దారుణవాక్కు 

పలికెను, . 276 

నీ వపకార మేది యొనరింపవు సన్నవమానపర్చలే | 

దివును చేరు, నాకు |షియు మిక్చుడ నీ వానరింపంగావలెస్ 

నీవు 1౩ పతిజ్ఞ చేయు మొనరింపలగ నీకు నభీష్ట మైనచో; 

సీవాసరింకుచేని వ చియించెద. నా ప్రియమైన 'కోరికన్, 277 

అన మహారాజు కైకేయి నఎసి పైకి 

కొంచెము చిబునగవు నవ్వి కురులు దువ్వి 

కైతిని బడియున్న 'యామెను చేతిలోకి . 

తీసికొని కామి యాతండు ెలిపె. నిట్లు, ee 278 



ర్ద్ 
రామాయణసుధ 

ఏమె సొభాగ్యగర్వితా ! యెటుంగ వీవు 

నాకు నీకంటె [పియనౌ జనంబె లేరు 

మనుజవరుండై. న రాముకన్నను (పియు౦డు 

ఈ జగతి నెవ్వ(డును లేడ యెలుంగు మీవు. 

అట్టి గెల్వ శక్యముగాక యధికుం డగుచు 

జీవితముకంటెం గూడను (శేష్టుం డయిన 

దొర నుహాత్ముండౌ రామునితో డె సుమ్ము 

ఎది మదిని కోరుచుంటివో యదియె కోరు. 

ఏ మనుజుస్ క్షణంబుగనకే నింక జీవితము నిల్పలేనొ యా 

రామునితో డె యొబ్టె మటి రమొ్యొనరించెద నీదు కోరికస్ 

ఏ మనుజున్ మదీయతనువిచ్చి సుతాదుల నిచ్చికొందు నా 

రాముని తోడ యొబ్టె మజీి రమ్మనరించెద నీదు కోరికస్. 

భద్రురాల ! నాయీ హృది బాగుచూడ 

ఓసి ! కైకేయి ! ననుగాంచి యుద్ధరింపు 

ఏది మంచిగా నీకును నిపుడు తోచు 
అదియె యోచించి చెప్పుము న్యాయరీతి. 

నీ బలమెదొ తెల్చియు శంక నీ కదేల 

త్వతియ మొనర్హు నీ సుకృతంబు తోడె 

. అనంగ నట్టి మదిగలిగి యతని తలంపు 

కాంచి పక్షపాతములేని కరణిం దోవ. 

సంతసిలి కైక ఘోరమై చాల కష్ట 
మగుచు దుర్వచంబగు తన యాశయంబు 
నింటికిని వచ్చు నంతకు వంటిదగుచు 
బాధ కలిగింప నీ రీతి పలికె కైక. 

279 

280 

281 

289 

284 
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[కమముతో నొట్టు పెట్టి వరం బిడితివి 

దీని నగ్ని లోనగు ముప్పదియును ముగురు 

దేవులిం|దుడుగాక యాదిత్య శశులు 

నిన్ను ([గహములు రేపవల్ వినునుగావ, 285 

దిశలు గంధర్వ దై త్యాఢ్య దివ్యజగతి 

రాాతిచరములు భూతముల్ సకలమైన 

గేహ దేవతలిక నన్యదేహ ధరులు 

విమలమౌ నీదు వాక్యము విందుగాక. 286 

సత్యసంధుడు తేజస్వి Els గలుగు 

ధర్మపరుండు బై నట్టి యీ దశరథుండు 

చూడుడిదె నాకు వరమిమృుచుండి నిపుడు 
మీకలందజు తగ వినుండయ్య సురలు. eB? 

అని మహాధన్వియౌ రాజు వినుతపజచి 

స్థిర మొనర్చి కామవి మోహకరము వరవ 
మైన వాక్యమున్ కైక యనంతరంబ 

బాగుగా నిట్టులని వినంబలికె నపుడు. 204 

= కైక పరములు కోరుట 1- 

క జ్ఞాపకము తెచ్చుకొనుమోయి క్నాతలేం దః 

మున్ను దేవాసుర రణాన నిన్ను వైరి 

(పాణముఐతోడ విడిచి యా వట్టునందు 
పరువు లె_్తింప తప్పించి త్వరితగతిని. శ? 

* అసలు "కె. కేయి వివాహకాల ...న కైకకు పుట్టినవానికి రాజ్యమిచ్చినం 

గాని నేను నీకు నాకుమా రను ఇవ్వనని నై క రాజు తెలుపంగా 

అపుడు దశరధు.డిటులు అనుకొనెను. అసలు నాకు ఇదివరలో కొడుకులే 
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అపుకును నీవు నాచేత నాజియందు 

సరిగ రక్షింవంబడితివి క్రాతలేంద ! 

అతిగ జాాగత యత్నింప సరస నాకు 

కెంకు వరముల నిడికివి (పితిగలిగి. 220 

వ. అప్పుడు ఆ వరములు అవస రమైనపుడు గై కొందునని నీదగ గర, సె 

నిక్షీిషముగా నుంచితిని. ఓ సత్యసంగరా + అవి యిచ్చెదనని ప్రతిజ్ఞ చేసి 

యివ్వకపోయినచో నీచే అవమానింపంబడి నా జీవితమును విసర్జించెదను,. 

అని పలికి కై కేయిచేత వాజ్నాతముచేత స్వవశము చేసికొనంబడి మృగము 

పొశనమును వలె ఆత్మవినాశనమునక్రై బంధిరపంబడెను. ఇదివర కిచ్చిన యా 

రెండు వరములను నిపుడు కోరెదను. అవి యిప్పుడే చెప్పెదను వినుము. 
రామునికై. సంకల్పింవంబడిన యభిషేక సామ గిని ఉపయోగించి నా భరతు 

కలుగలేదు. ఒకపేళ కైకకు కొడుకులు కలిగినచో మంచిదే. ఒకవేళ 

కౌసల్యకు సుమ్మితకు 'కొడుకులు కలిగినచో పెద్దవాడు రాజుగా నుండ 

వలయు నను మా వంశాచారమును స్ కకొడుకు అంగీకరింపవచ్చును. 

థారణముగా మా వంశములో పుట్టినవారు ఊఉ త్రములుగా నుందురు. 
అని నునుకొని “పట్టాభిషేక కసయుయే భవే ముం స్మారితోహ్యహం! త్వయా 

వాఒన్యే నభూపాల తథా ఇత్కరవాణ్యహం! ఇత్థం (పతిజ్ఞామక రోత్ 

ఆహితాగజీర్న పః (ఊమాసం హిత) పట్టాభి షక సమయమందు నీవు 
గాని యితరులుగాని నాకు జ్ఞాపకము చేసినచో అల్లే చే సెదనని ఆ హితా 

గ్నులలో అ|గణీ యయినరాజు చె ప్పెను మతి  యిప్పుడెవరును ఆ 
సంగతి జ్ఞాపకము చేయలేదు దశరథునికి స్థాపకముండక పోవచ్చును. 
ఒక వేళ జాపకమున్నను భరతుడు మంచివాడుగాన అస్నపట్టాభిషెకము 

భరతుండంగికరించునని యనుకొనవచ్చును. భరతుండు మంచివాండే 
కాని మనుష్యుల బుద్దులు అస్థిరముఐని యనెను. మంధరగూడ ఈసంగతి 

జ్ఞాపరముచే యలేదు: ఇదేకనుక జై జ్ఞాపకము చేసినచో రాముని వనవా 
సపు షరతు ఉండదని తలచి శంబరాసుర యుద్ధసమయమందు ఇచ్చిన 
రెండువరములు జ్ఞాపకము చే సెనేమొ. 
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నికి అభిషేకము చేయుము. ఆ రెండవ వరముచేత రాముడు నార చీరలు 

చర్మము జడలు ధరించి తాపసుడై దండకా వనము నాశయించును గాక. 

భరతుడు కంటకములులేని యౌవరాజ్యమును పొందునుగాక. ఇదే నాపర 

మాభీష్టము. ఇప్పుడే రాముడు వనమునకు పోవుచుండ నేను చూడవలయును. 
Pal 

రాజరాజువె యింక సత్యరణుండ వగుము 

కులము శీలము జన్మనుగూడం గావు 

ఇహ పరాలలో ను_త్తమ మీ హితంబు 

అనుచు. సత్యవాక్కులు తపోధనులతె యందు, 292 

౬ దశరథునిచింత_నింద != 

వే. పిదప దశరథమహారాజు కై కేయి పలికిన దారుణవాక్యములను విని 

చింతించి యొక ముహూ_ర్తకాలము మిగుల తపించిపోయెను. _ 293 

ఏమి యిది కలయొ చిత్త. 

వ్యామోహమె లేక భూతమది పట్టినొకొ 

నా మానసి కోపదవ 

మేమో స్పష్టమ్ముగ వచియింపగం జాలన్, లి! 

అని చింతించి సుఖంబు పొందక విభుం డా కిక వాక్యాలచే 

తనుకొట్టంబడి సంజ్ఞ పొంది బహు చింతాాకాంకుండై దినుండై | 

వనటన్ బెబ్బులిగన్న లేడివలె చై పై నేలం గూర్చుండి వె 

చ్చను నిట్టూర్చి మం త్రబద్ధమగు పెస్సర్పంబువోలెన్ బడెన్, rm a (2) 



రాషపూయణసుద 

అకటా! ఛీ యని యల్కంబల్కి పడి మూర్చాక్రాంతు(డై సౌఖ్య మెం 

డక చైతన్యము పోవం జాలవడికెన్ నంజ్ఞన్ మదినిబొంది ని 

ల్వక. దేహంబు దహించువాండు వలె నల్మన్ బొంది కై కేయితో 

వికలాత్ముండయి వలె నిట్టులను పృథ్వీనాథు. డవ్పట్టునన్. £90 

(క్రి నృశంనురాల 1 కలుషోత్క్మటశీల 1 కుల పణాశీనీ 1 

చేసెను నీకురాము డెది: చేసితినే యెదియెని నీకు నిన్ 
వాసిగం దల్లి నోలెం గడుభ క్తిని రాముండు సేన చే సెనే 

చెసినయళ్టి రామునిక చేతువనర్ధను లేటి కీపనుల్. 287 

జ్ఞానము నాది గడ్డితినం జట్టున నల్ల ని _తాచుం బోలికన్ 

నేనిటు నాక్రయంబునకి నిన్నిటం దేర్చితి నా గృహంబునన్ 

ఈ నరలోక మెల్ల గమనించియె రాముని మెచ్చుచుండ నా 

సూనుని కెట్టినేరమును చూపి త్యజింతును నిష్టు సద్దుణున్, 298 

నేను గౌసల్య సుమ్మితంగాని విడుతు 
రాజ్యులక్షినై న. నరయ విడుతు 
పోని నాజీవితముంగాని పోద్యజింతు 
రాము బితృవత్సలుని వీడ నేమి విడను. 299 

ద్యేష్టసుతుం గని పీతి యెంతెంతొ గలుగు 

రాము. గనకున్న స్మృతిపోయి |బతుకె యడంగు . 

అర్ముుం బంట నీళ్ళ ను వీడియైన జనము  _.. 

(బతుకు; రాముండు లేక నే బదుకలేను. 0 

ఓసి పాపిని.ః విడు నీ దురుద్యమథిబు ' 
తలను నీ కాళ్ళుధరియింతు దయను-గనుము 
ఏమి యిటు. లెంత 'దారుణ కృత్య మీవు . 

ఎటుల నాలో చనమును గావించినాఫ. .. 01 
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భరతు (పయాపియంబులను బట్టియు నీ లోసగెంచికే 

కరమదె యటబ్టులే మవుతం గానియు క్యేష్టనుకుండు రాముడో 

యర _కుంగ ధర్మరీతి సుకు లందజికంటెను ష్యేష్టుడంచు నీ 

వవసి _ప్రయంబుగా ల! “బలికినట్టివి పై పె పయి నాదు పీతికేం Er; 

కాని యిపుడొ రామాభిషేకంబు వినియె 
యెంతొ దుఃఖసంత ప్రక్ణై యెంతొ ననుంద 
ంవజేయుదు వీ తాన్యగృహమునందు 

భూత మెడొ పట్టె బరవశభూత వైతి, జీ3 

దేవి! యిక్ష్వాకు కులమున నీవఐననె 

యా మహానర్ధ మెటుల పౌ ప్రి పించె నకటః 

న్యా మమొప్పు రాముపయి నన్యాయ మిట్లు " 

వితమై నీదు మదిని సంభవించె నోసి, బశ 

వెనుక నీ కయు క్తమును విపియము గాని ' 
ఓ విశాలాక్షి! గావించియుండ లేదు" 

కాన నిటు భరతాభిషేకంబు కొజకు 

రామునిటు చేతువని నమ్మరాని మాట." . వ్ 

తొలుత మహాత్ముండౌ భరతుతోడుత రాముండు నాకు డుల్యు డన్ 

పలుకుల గెన్నియో కథల. బలి తె యట్టిమ హాత్ఫు రాముని 

ట్రుల పదునాలుగేండులు నెటుల్ వని కంపంగ నిష్ణ్టముయ్యెనో 

చిలుకఅకొల్కి ః 1 ఫీరువ ౪ వచింపుము నీమది డేని గోరెనే, 1: 

అతి సుకుమారు ధర్మవిధృతాత్ముని రామునిం గానకంప నీ 
మతి యిపుడెటు లిష్టపడెనే యతి దారుణురాల 1 రామునిస్ 

అత్రి సుగుణాభిరాము నిను నన్నిట నెప్పుడు సేవచేయు నా 

మకియుతు సూనునా యిటుల మానక కానకు వంపెదో (పియా ? $0? 



లరీ రామాయణనుధ 

అనయము రాముడే భరతుకంటిను నీకిటు పూజచేయు నీ 

దినమున రామునిన్ భరతు మానిని * యేమి విశేష మెంచవే 

నినుమది సేవలోను గమనించుటలో మతి గారవంబులో 

గనివిని చేంతలో నెవండె గట్టిగ రామునికంటెం గొల్బెనే. 303 

వేవురు ప్రీలలో |బదికి వెన్సుచెయుండుచుం గొల్పువారిలో. 

నేవిధినెట్టి మాటయును నేమజుపాటున వాదు పల్మ్కెనే 

దేవి! సము _స్రభూతములం దెల్సి పీయంబిడు బుజ్జగించు తా 

నేవయినస్ విశుద్ధ హృది నేర్పడం బల్కును రాము డెస్పుడున్ 8% 

జగిముల సత్యము చేతన్ 

తగ దినులయిన జనులను దానము చేతన్ 

స్వగురువుల సేవ చేతను 
పగుణి ధనుసుచేత రిపుల రాముండు గెలుచుస్, . 919 

సత్యము దానము తపమును 

నిత్యము త్యాగంబు మై|తి నిజశుచి బుజుతల్ 

స్తుత గురుసేవ విద్యయు 

నత్యంతము నిల్చి రామునందు (ధువంబౌం d1il 

ఆ మృదు హృదయుని యెడలన్ 

ఏమె యీ దేవసముం డయిన ధృతమతి యందున్ 

ఈ మహి బుషితేజసు నెడ -. 

రామునియెడం బాపమీవు [పకటించెదవే, 312 

| పి మవాది రాము డెపుడ 

[ఫియమును లోకులకుంజేయ వినను స్మరింపన్ 
(ప్రయ t అట్టి రాముని క. 

[పి మెటు చెప్పెదను నీకు (బియమొనఠింపన్, _. eal 



అయోధ్యకాండ (12వ సర్గ్ర గిఫ్టు 

ఎతనికడ నొర్చు త్యాగము 

నెతనికడం దవ మహింస నింక సత్యంబో 
ఎత నికడ సత్య ధర్మము 

లెత నికడం కృతజ్ఞత యగు నికండే గతియౌ, వశ 

= దశరధుడు క్రైకను [బతిమాలుట కా 

i సలిని కాలము చెల్లిన 

సువను శోకింపండగిన వాడను కరుణన్ 

కసం జెడి వగచువు నుంటిని 

ఏ విడి జాలిగ ననుగని కావుము కైకా? వస 

గస ex EE 

CK 

మదవషతి ! నాలుగు జలధులు 

తుది గల ధర నేది యేది దొరకంగలదో 

అది యది యర్పించెద నీ 
మది కోపము సోకకుండ మసలెదు గాతన్, Jt 

ఇంకను నీ కిదె దండము 
కొంకక నీ కాళ్ళుపట్టుకొందును 'కైకా'! 
కొంకక శరణిడు రాముని 

కింక నను నధర్మ మెనయ కిటం జనుంగాతస్? ప 

అనుచు దుఃఖించి యెడ్పుచు నా ర్తిపొంది 

స్మృతియె లేకుండంబడియు ఘూర్ణిల్లుచుండి _ 

శోకజలనిధి యంతును జూడగోరి " 

మరిమరి |బకిమాలు పతితో మగువయపుడు, 3 



రామాయణసుధ 

= కే క కోపీంచి పలుకుట = 
దా 

ఇంకను[గురాలయి కైక యిటులననియె 

“వరములిచ్చి పశ్చాత్తాప పడెదె రాజః 

ఎంతొ ధార్మికుండొ వటంచు నీభరి క్రి 

డప్వుకొట్టి చాటుకోనెదె డంబకాండ. | 919 

చూచి రాజర్షులందజు చుట్టుచేరి 

కెక నిను 'యుద్ధముననెంకొ క గోవె 

దానికేమి చేసితివని తజచి యకుగ 

నపుడు వారికేమవెదు ధర్మాత్మ! రౌ జః 320 

“వఏవతె దయచేత నేను జీవించియ. ౦తి 

ఎవతె నన్ను రక్షించి పోషంచుచుండె 

అట్టి క్రై కేయి కడుమాట వ్యర్థవఅచి 

సాఖ్యముగ నుంటినని చెప్పసాహసిం తం లి! 

ఇప్పు డే వరములనిచ్చి యింక నీ 

మాటలను తప్పిపలుకుచు మసలుచుంశె 

ఇట్టి పావంబు గావించి యింక నీవు 

స్మ పూర్వులకపకీర్తి నెజపుచుంటె C5 ms లి 

చంవందలచు డేగకు శిబిచకవర్తి 
పావురము కై స్వమాంసమున్ పంచియికండే 

అంధుండగు విప్రునికి తన యక్షులిచ్చి 
యా యలర్ము6డు సదతినందలేదె. 329 



అయో ధ్యకాండ (12వ సర్గ్ర 

దేవతలకు సున్ని డిన _పతిజ్ఞ తలంచి 

సాగరము తల్లి గట్టు హెచ్చదుగదోయి 

పూర్ణపురుషుల సృత్తాంతమును స్మరించి 

మాటతప్పకు మన్న తముం బలుకవలదు. 

ఓరి దుర్చుద్దిః ధర్మంబు నుత్చ్చజించి 

ఇంకనీవు రామునభి షికించి మీంద 

సంతతంబును మహిషి కౌసల్యతోడ 

చెంతొ హాయిగ రమియింప సెంచుచుంటె, 

ధర్మమొ యిది యధర్మమో తనరుంగాక 
సత్యమొ యిది యసత్యమో జరుగుంగాక' 

నీవు నాకేది వాగ్గానమిచ్చినావొ 

దానికేిమియు నిసుమంత తప్పరాదు. 

ఈ వెనుక రామునభిషేకింతు పేని 

నీవు కనులెత్తి కనుచుండ నీకెయెదుట 

ఇప్పుడే విషము త్వరగనిదిగొ (తాగి 
మృత్యువును హొందంగలదాన స్ఫెపవరేణ్య. 

[పజలు చనుదెంచి మొక్కగ వారి యంజ 

లిని నలరి రామమాత గై కొనుచునుండ 
ఒక్కరోజై నం గంటినా యు ర్వినాథః 

ఆ కనుటకందె మృతియె శే యుస్మరంబు. 

రామునడవికి బంపు కార్యంబు తక్క 

ఇంక దేనిచేనైన సంతృ ప్రివడను 

పట్టి భరతుతో నాతోడ నొట్టెసుమ్ము 

సర్వ సర్వం సహానాథ! సార్వభౌమ, 

జ! 

వుదే 



ఇంత మ్యాతమెయని _కైక యిక ముగించి 
ఏడ్చుచున్న రాజుకు జవావీ యకుండె 

అంత రాముని వనవాస, మట్టి భరతు 

రాజ్య మీయశోభనవా ర్త రాజువినియు. 

క్షణము వ్యాకులేందియు.ండయి కై కతోడ 

ఏమియును మాటలాడక నృపతివరుండు 
అ పిీనుములాడు పియురాలి నది మెపనిగ. 

జెప్పపాటువేయక చూచె టిచ్చపడుచు. 

పట్టి హృదినిజీల్చు పిడుగువంటి ఘోర 
వాక్కువిని కూలి దేవిశపథము నిశ్చ. 

యో క్తి తలంచి రామః యని నిల్లూర్చి యవల 

మొదలు నటికిన వృక్షంబువోలెం బడెను. 

చిత్తము నశించిపోవు నున్మత్తుడట్లు 

రోగవై పరిత్యముగల రోగివోలె . - 

మం|తమున కేజముడుగు పెంవామువోలె 

ఆ దశరథమహారాజు నట్టె. యుండ. 

అపుడు దీనుం డాతురుడునై యనిచె రాజు. 
అర్థమువలెతో చు ననర్ణమైనదిధియు 

నెవరు నీకుపదేశించిరి పిశాచ --- __ - 

'మెనం బటెనా యిటు సిగయిన-గొనవు 
ఏ రు రా "స 

బాలవై న సీకిట్టి దుళ్ళీల మెపుడు. 
మునుపు చూచి యుండగలరేగు' గనంగనిపుడు 

ఏమియిది విపరీత మై యెసంగెలెబ్లు . 

చెప్పుమాలోచనముచే సి యొసప్వుమీజ, , 

రామాయణసుధథ 
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అయోధ్యకాండ (12వ నర్గ) ta 

భరతునికి రాజ్యమును రామ 

మిట్లు కోరుటకెది సంభవించె నీకు 

ఇట్టి మనుజుని గూర్చి నీహృదయమందు 

ఎందువల్ల 6 గాని భయంబె యిటులు గలిగె. - వరికి 

భర్తకును లోకమునకును భరతునికిని 
(పియము గావింప మదిని భావింతువేని 

న న్నసత్యవాదిగం జియునటి యిటీ 
ర్త రు 

దుష్టభావంబు లోనుండి తోసివేయు. న్న 

శ్రే నృశంసురాలా! కుదమైనదాన 

పాపసంకల్పురాల! పాపొత్మురాల। 

ఎందుకే నాపయిని రామునందునిటులు. 

శోకకరమపరాధము చూతువేమి. నకి 

రామువిడిచి యా భరతుడు రాజ్యపదవి 
ఎటులనై న నేమ్మాతము నెనయంబోండు 
రాముకంటెను భరతుండు రమ్యగుణుండు 

ధర్మపరుడని నేనెప్టుం దలంచుచుండు, శల 

అడవికిం బొమ్మనుచు నేనునతనింబలికి 

రాహుచే మింగబడినటు రాముంజూచి 

ఏమి వెలవెలపోయెడి రాముమొగము 

నెటులుగనువాండ మదియుండి యిష్వ్పుడకటం 340 

సుహృదులిటు నిశ్చయించిన సుకృత మైన 

యిట్టి నాబుద్ధి నేయిపుడందబుండ ' 

వరులచేతను హతమైన బలమువొలె 
తల్ల (క్రిందై న నామాట తలంతువెటులు. పథ 



ఏమి బాలుడా యెక్ష్వాకుం డీతండు చీరము 

నింకనిప్పుడున్ రాజ్యములించె. ననుచు 

దిక్కు దిక్కులనుండి యేతెందినట్టి 
భూమిపతు లింకముందు నన్నేమి యందో, 

వృద్ధులు బహు[శుతులు గుణాలెన్నా. గలుగు 

నృపతు లెపుడై తె ఆరాము౭డేడి యనుచు 

సెన్నొ|పశ్నలు వేయుచు నన్ను మిగుఎ 

నందురో యప్పు డేమి నేంవందునింక. 

కైక బాధింప రాముని గాసక్పుడు 

పంపితినని సత్యమ్ము నేబలుకునెడల 

అయితె రామాఖిషేక మాచరింతు 

ననెడి నావలుకు నసత్యమగునుగాదె. 

విపనములకును రాముడు. వెళ్ళినంత - 

ఇంక నన్నును కౌసల్య. ఏమియనునొ 
ఇట్టియ్మప్రియ మామెకు నేనుచేసి. 
ఏమి బదులు చెప్పంగలాండ నిష్వుడకట. 

వని 

ట్య 

లతే 

లీఫ్ 

ఇటు కౌసల్యయునేగుదెంచి యెపుడై తే పతితో దాసురా . 
అటు పెండ్లామటు చెల్లె అటు సబ్లి ముల్లా నంచి మి 

క్కుటమౌ సే సివలుచే సనో యపుడు నీకున్ గో రొనంచునే 

నటు వీక్షింపను సత్య రింపందగు భార్యన్ కక్కరంపసగదే 946 

పయయు పీయకామ పీయప్పుత పీయమెవలు 

అట్టియా మెను మన్ని౦ప కిట్టి నిన్ను... 

సత్కరించుట వ్యధగూర్చు.. జాలనిపుడు - 

వ్యాధి పెంచ. దిన్న యపథ్య వస్తువట్లు. 
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రామునికినిజేసిన యపకారంబుం జూచి 

అడవికి నేనుచేయు పయాణ మెంచి 

ఈ సుమిత్ర కనులందిలకించి యింక 
నెంతొ భయవడి ననువిశ్వసింపం గలదె. వేగి 

నేను నిప్పుడిచట మరణించుటయును 
రాముడు నరణ్యపదవి నాశ్రయము పొందు 
టబడి లండ పయంబులు వినిన స్టిత్ర 

నింక నయ్యయో నేను వీక్షింతునెట్లు. d49 

అకట! వై దేహి ననుగూర్చి వ్యధలు గొనుచు 

ఎంతొకుమిలి |పాణముల క్రీజింపంజేయు 

హిమగిరి పొంత దేశాననెటకొ చనిన 

కిన్నరునికయి కుమిలెడి కిన్న రివలె. Bll 

ఘోరవనికి రాముడు బై లుదేజ నపుడె 

కాంచిమైథిలి కన్నీరు కార్చుచుండ 
చాలకాలంబు జీవంబు సరిగ నిలిపి 

(బతుకుటకు చెంతమా[తము వాంఛచేయ. వ 

ఇకనీవిష్పుడు రాజ్యమున్ విధవవై యేలింతుగా పుత్తుచే 

సుక మెయొప్పి విషంబుకల్చ వికృతిస్ జూపించు కల్లుస్బలెన్ 

సకలోర్విన్ నతివై న నిన్నసతిగా స్థాపింతు గానంబుతో 
మెకమున్ వ్యాధుండువోలెం జెడ్డనుడులం భఇెంపారినస్ జంపితే. షన 

వెలది సుఖమునక్రై ప్యుతు వ్మికయించు 

నన్నునార్యు అనార్యుంగా నెన్ని మిగుల 

కల్లు తాగిన ద్రాహ్మణు కరణి నిపుడు 

[వకటముగ నిందగావిం|తు బాటలందు. en 



ఇటుల నీ చెడ్డవనుల సహించుచుంటి 

ఎంత నాదుకష్టమక్కట। యెంతబాధ 

గతప్పు జన్మలో చేసిన కలుషమట్లు 

ఇట్టిదగు మహాబాధ [పొ ప్తంచెనకట. 

పాపురాల! చిరంబిట్లు పొపినగుచు 

నెసంగు నాచేత నీవు రక్షింపబడితి 

జనుల బంధించునట్టి పాశంబుం బోలె 

తెలివితక్కువవల్ల నిన్ దెచ్చుకొంటి. 

నేను నితోడగూడం | గీడించుచుండి 

మృత్యుదేవతగ నిను [గహింపంై తి 

బాలుడొంటింగేలను (తాచు. బాముం౭బో తె 

చేతితో నిను నకట! స్పృశించినాను. 

ఆ మహాత్ముడౌ తనయుని రామునిటులు 

ఈ దురాత్ముండు సితృహీనుంగా నొనర్వె 

ఇట్టినిన్ను సీలోకంబు లెట్లు3 న 
(=) ఠం చాలా 

నిందచేయంగందగు, దానికేను తగుదు. 

ఎవండు స్ర్రీకయి పీయు6డై న యిట్టిసుతుని 
వనికి. బంపించుచున్నా డొ వాడు నికట! 

ఎంత మూర్భుడో మతియును గెటులు నెంత 

కాముకుడొ యీ దశరథుడు కుపుడం|దు. 

ఇదివజకి వ్రతంబులచేత జదువుచేత 

గురులచే (బహ్మచర్యచే (కుంగి చిక్కె 

భోగమనుభవింపదగు ముఖ్యకాల '' 

మందు. మరల మహాకషమయ్యెనకట. 

రామాయణసుధ 
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ననికివెళ్లుమని సుతుతో ననినయంత 

అట్లె నడవికి వెళ్ళిదననును గాని 

తనయుండును నేనుచెప్పిన దానికెపుడు 
బదులుచెవుబ యెజుంగడు త్వరగవెళ్లు. ఫరఫి : 

వనికి వెళ్ళుమని సుతుతో పలికినంత 

ఒకవేశను (పతికూలమొక్కటనిన 
దానిచే నాకు కడుం(బియం బౌనుగాని 

వత్చ రాముండా రి తిగం బల్మ ౯డెపుడు. 381 | 

(పకట శుద్ధ భావము గల రాము డై తె 
ఇట్టి నా భావ మెలుంగనే యెజుంగ' డిపుడు 

వనికి వెళ్లని యతనితో ననిన యంత 
అట్లై యడవికి వెళ్లి ద ననియె చెప్పు. 382 

రాముడే కనుక నింక నరణ్య మెగ 

సర్వ లోకంబునకు తిరస్కార మగును 

ఎన్నటికిని క్షమింపంగరాని నన్ను నపుడె 
యముని గృహమును నను మృత్యు వదియె చేర్ను. 33 

నేను చనిపోవ రాముండొ కాననుండ 

నాకు ప్రియమౌ నితరుల కొనర్తు చెడుగు 

సన్ను రాము గౌసల్యను నందనులను 

వదలి దేవి సై చంగలేక పడయు నన్నె. 34 

దేవి కౌసల్యను సుమి తదేవి నింక 

ముగురు పుతులతోపొటు విగుణరాల ! 

నన్ను దారుణం జై నట్టి నరక మందు. . 

జమ్మి పాజంగవై చి సౌఖ్యమ్ము ఫొందు. +: 38. 
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కోభ పెట్టంగరానిదై గుణగణాల 
సత్క్మరింపంగబడుచు శాశ్వత మయి 

నాకు రాముని కేమి స్థానంబు లేని 

యట్టి యిక్ష్వాకు భువి క్షోభ పెట్టి యేలు. 366 

రాముడు వనుల పొలయి |బదికియుంట 

భరతునికె కనుక |బీయమై పరగెనేని 
అమరలోకంబు నందు నున్నట్టి నాకు 

నీదు భరతుండు |శ్రాద్ధమున్ జేయవలదు. 087 

అమరలోకంబుసకు నేను నరిగినంత 

జనవరేణ్యుడౌ రాముండు వనుల నుండ 

హా! యనార్యురాల 1! యమ్మిితురాల ! కిక! 

నీదు కోరిక సెజివేజ సెజీసుఖింపు. ‘FB 

అట్టి నీవు విధవరాల వగుచు నిపుడు 

సుతునిచే భువి నేలించుచుందు గాక 

నీవు రాజపు కివి యను నిండు పేర 
నా గృహానం |బవేశించినావె యకట ! 9 

వాకు సపకీర్తి యతులమో లోకమందు 
నాకు నవనూనము |ధువమా లోకమంమ 

పాపికింబోలె నాకును లోకమందు 

సర్వభూతాలలో. దిరస్కార మవుత. . ఏ7 

తురగములపై రథాలపై కరులపైని 
మాటిమాటికి విహరించు మనుజవిభుండు 

వత్చ రాముడు ఘోరమౌ వనములందు 
నెట్లు పొదచారిగ సంచరింవంగలడొ.. : x71 
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ఎటులన్ భోజనవేళ కుండలము లెన్నేదాల్సి పల్ వంటవాం 

డేటు అట్టుల్ గని వేచియుండి త్వరగా నేముందు నేముందటం 

చట (శేష్టంబగు వంటకంబులిడ నాహారించు రాముండు తా 

నట చేదై వగరై కషాయమగు వన్యాహార మెట్టుల్ తినున్. 

విలువా పట్టు దుకూలముల్ మెయిని రీవిస్ దాల్చి దుశ్శాలువల్ 

వలెవా ట్ కొప్పంగ చక్క వేసికొనుచున్ వాహ్యాళులం దేలు ను 

ర్జుల రాముం డెటు కావిబట్ట లొడలన్ దోపించి జాల్ ముండ్లు బె 

డ్దలతో నిండిన వట్టిదౌ కటిక నేలస్ వాసమున్ జేయునో. 

రాముని వన గమనం, వీ 

భూమిని భరతునభిషేకమును నను నుగం 

కా మాటలు నివి గనంగా 

వ మనిషివొ యూహ కంద విట్టివి యెటులౌ. 

ఇసి ! స్త్రీ లెంతటి నింద్యలు 

మసి బూయుచు మారెడుఫల మటు చేతురు వీ 

రనలే స్వార్థ లిటు సమ 

_స్ట సతులుగా రౌక భరతునితల్లి యె యిటులౌ. 

ఓ యనర్ధ భావుకురాల 1 పి మదర్ధ 

తాపకరణ నిశ్చయురాల 1 పొపురాల 

స్వార్థపరురాల 1 హితమును సలుపునట్టి 

రాము నేడు నాకయి యనిష్ట మేమి కనెదు. 

కష్టములు వడు రాముని గనినయంత 

పిలు తమ కుమారులు వీడివేయుచురదు _ 
పీమగల భార్యలును విసర్జిర్యతు పతుల 

పూర్ణ మెనజగ త్తు నిప్పులను [(గక్కు 
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a రాాకరాయణసుధ 

దేవతల కుమారుండువోలె దీ ప్తిచెంది 

కడు నలంకరించుకొని నాకడకు వచ్చు 
రాము 6 గనుచు మోదింతు దర్శనముచేత 
కనియు మరలను పూర్ణయౌవనుండ నౌదు. 378 

వెలుగు సూర్యుండు లేక పవృ డ్రి తి కలుగు 

మొ త్తకున్న మేఘముచే (ప్రవృ క్తి వి కలుగు 

ఇచటనుండి పెళ్నెడి రాము నిటులం జూచి 

మనుజు "డెవండున్ మనండని నా,.మనసు చెప్పు. 379 

అహితురాలి ఘాతకురాలి నసఖురాలి 

మృత్యుదేవత. బోలె నా యింటియందు 

ఒడిని విషపు బామును బోలె నుంచుకొంచు 

సరిగ మోహాన డానిచేం జంపంబడితి. e80 

నేను రాముడు లక్ష్మణుండేని లేక 

భవతుండో నీదు సాయాన ధరణి నేలు 

పురిని రాష్ట్రమున్ బంధుల కేరీముం జంపి 
శతు9వులకుం (బహర్షము గూర్చి సఫఎ వము. ul 

ఓసి 1 వ్యసన, న్యపహారిణి ! ఓసి దుష్ట : 

[పేమ విడనాడి యిట్టుల | పేటోచేంటి 

ఎందుకని ని మొగమునురడ్డి' 'యుపుకు 'నీ 

పండ్లు వేల ముక్క అగుట. పడవా, శిందం ఏరి 

ఎపుడు నే కష్టమగు మాట యెటుల ననండు 

పరుషముల నాడుటే రాముల" 'డెటుంగం ఊపుడు 

ఓసి ! యభిరామవాదీని ఇయు "తమేగుత. 
రామునందు దోషములు వల్బరేేతల.. 382 
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కుములు మండుము నశియించు కుంది చావు 

వేలకొలది ముక్కలయి యీ నేలల గూలు 

నీ సుదారణ వాక్యము నేను చేయ 
కేకయ కులపాంసని ! చేయ నీ కువాక్కు. శిరక 

క త్రివంటిదానవు తీయంగా వచింతు 
దుష్టభావవు స్వకుల (పణపష్టి కరివి 
అ ప_నువు |పొణ మానస హంతి వీవు 
ద్రతికియుండుట కే నిష్టపడను దేవి ! పఫ్ 

నాకు [బతుకే లేదింక నానంద మెట్లు 

ఆత్మజుండె లేడు నా రతి యన్న దేది 
నాకు నహితము గావింపంబోకు దేవి ! 

తలను నీ కాళ్లు దాల్చెద దయను చూడు. S86 

దిక్కులేనివాని వలె రాజు దెవురించు 
చెంకొయగు స్త్రీనిమి త్తపుం జింతచేత 

దేవి చాపిన రెండు కాళ్లే వి గనక 
అ తురుండట్లు పడిపోయె నం ఘులందె. ౨07 

స్రీలకు. మొక్కంగూడని" ధరి క్రిం బరుండంగరాని రాజు పు 

ణ్యాలు నశించి దేవ భువనంబున నుండియు |కిందబడ్డ భూం 

పొల యయాతివోలెం బడు పార్టి వుంజూచి యనర్థ కైకస్వా 

ర్భాలింక తీరకుండి భయపాొటున గోరిక తీర కిట్ల నెన్. 389 

ఓ మహారాజ ! నీవివు డు త్తమ (వ 
తుండ వని ధర్మ సత్య _వతుండ వనుచు 

చెప్పంబడుచుంటివే నాకు నెప్పగిదిని. 
వరము నీయక తప్పించి తిరుగంగలవు. 580 



అనుచు. గై కేయి పలుకంగ నప్పు డిటుల 

ఆ దశరథమపహారాజు ననియె నల్లి 

నేను చనిపోవ రాముండు కాన కేగ 

ఓ యనార్య ! కోరిక తీర హాయి నుండు. 

స్వర్గమున రాము క్లేమంబు ప్రశ్న చేయ 

దేవతలతోడ నేమని తెలుపువాండ 

రాము వనికి బంపియును స్వర్గాధివాసు 

లాడు నిందల నేెట్టు లఅరయంగలను. 

కైక ,పీతికై రాముని గాన కిపుడు 
పంపితి నని సత్యంబు నేం బలుకునెడల 

అయితె రామాభిషేకము నాచరింతు 

ననెడి వాపలు కన్ఫతంబె యగును గాదె. . 

సుతులు లేని నే నెన్నియో వెతలు పొంది 

ఈ మహాబాహు సుతుంగంటి నెట్టు విడతు 

శూరుడు కృత విద్యుండు |కోధవై రి జేత' 
యయిన రాముని నడవికి నంపగల గె. 

రాముని నిందీవర సు 

శ్యాముని నాజానుబాహు నభిరాము జనా 

రాముని మహాబలు చేటుల 

నేమని ఘోరంపు వనికి నీపు డంపగలన్. 

సుఖములకుం దగనవాండు న 
సుఖములకుం దగనివాడు కోకము గనే 
సుఖియై రాముం డుండంగ 

సుఖినై వే; జూడంగలుగు శుభమౌ నొక్షక్మ్ం - 

రామాయణనుద 

ef 

992 

e993 

౬.94 



అయోధ్యకాండ (19వ సర్గ్ర 

ఏమియు వ్యథ పొందడం దగని 

రాముడు వ్యధపొండకుండ రాజిలు నప్పుడే 

నేమటి స్వర్షము పొందిన 

నా మది సొఖ్యంబు గనును నాకముఃనందున్, 
ము 

ఓ నృశంసురాలా ! పొపయు క్షురాల ! 

కయిక ! సత్యపరా[కము' డయిన రాము 

వ్మిపియంబుతోం గూడను వెగముగను 

(పియము నాకు గూర్చంగ గోరిదవు నీవ, 

నా కపకీర్తి లోకుల ననంతముగా నతులంబుగా 'నగున్ 

నా కవమానమున్ (భువమె నన్ని6ంక నిందలు చెతురంచు రా 

జీ కరణిన్ [భమించి విలపించుచునుండ స్వవంవ్యనిబాధ జూడగా 

లేకయొ (కుంగిపోయె రవి "రేయియు నల్ల బడెన్ వ్యధన్ బలెన్* 

అంత రాజు దుకిఖంబుచే నారు డగుచు 

మిగుల విలపించుచుండ యామినియు నెంతొ 

'చంద మండలమున |పకాశంబు గనియు 

చింతీచేం బోలె నేమి రాజిల్లదయ్యె. 

వృద్దుడౌ దశరథుండు కోకించి కుమిలి 

వెచ్చ నిట్టూర్చి యార్తుండై స జిక్కి 

ఆకసమువై పు కన్నుల నాస నిలిపి 

మిగుల విలపించె వగల హొగిలి. 

కసి ! రాతి! నక్ష్మతాల నొగి వెలుంగు 

సీవు తెల్ల వాజివలివ దిల్లై యుండు 

ఇదిగొ నీకు దోసిలియొగ్గి యిదె వచింతు 

భ్యదురాల ! నాయందు దయన్ వరలంజూపుః 

జ? 

lt 

ali 



/కీ రామాయణసుధ 

పోనిలే సత్వరంబుగ పొమ్ము రాతి 

ఘృణయె లేక కూర యగు కై కేయి నిపుడు 

చూడగా నిష్టపడలేను సుంత కూడ 

దానివల్ల నెగద మహాతాప మయ. 

అని ని కై కయ దోసిలోగ్గి యపుడే యారీతి వాకుచ్చి యిం 

"క కై కేయి కను(్రహంబు కలుగం౦గా. బల్కె “భ్యదాంగి ! 

జ్జ వత తంబుననుండి నీపయిని విశ్వాసంబుతో నున్న ది 

నుని నాయుస్వె గతించు భూపతిని నన్నున్ దయన్ జూడుమీ, 

ఇదె స్కుశోణిరొ 1 శూన్య చిత్తుండను వే నీరీతి వాగ్దానమున్ 
విదితంబౌ గతిం జేసితిన్, సుహృదయం బేపార నీ వుంటి వి 
య్యదనన్ నన్ను ననుగహింపు మసితాపాంగీ! భవద్ద_శ త్రమే 

యుదె రోజ్యంబును రాము డేలుతను సీకెంతో యశల బయ్యెడున్. 

నాకు నీ రామునకును నీ లోకమునకు 

గురువులకు నీ భరతునకు గురునితంబ 1 

ఓసి చారుముఖేక్రణ 1 ఏసి కైక! 

ఈ |పయంబు గావించి రక్షింపు మిపుడెం 

అనియా రీతి విశుద్ధభావుం డయి దుష్టావేశభావంబు గ 
లిన కి కై కియికీి, న పపూర్ణుం డగు నా “వృర్వితం డా త్యామవీ 
క్షణయౌ కై కకు జెప్ప, "బత కరుణార్ద్రాలాపమున్ సర్వముస్ 
వినియుస్గూడ నృశంసురాలు పతిదౌ విజ్ఞప్తి పి (తో సెస్ వెసన్, 

భూమిపకి మధల మరల మూర్చ పడియు 

[పియ యదుష్టయౌ కైక య ప్రియము లాడ్ 

కొడుకును వనిక్. బంపుట గూర్చి తలంభి 

కుమిలి వ్యతి తప్పి నేలపై గూల బడియె. 

408 

404 
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400 



అయోథ్యకాండ (410 నుండి 14వ సర్గ 79 

ఆ మనస్వి భూవతి యిట్లు వ్యధలం గుమిలి 

నిడుద యూర్చు లూర్పుచునుండ నిశయె పోయె 
వందిమాగధుల్ పొడియు. బాడి లేప 

మేలుకొనండు లేవండు భూమీశ. డపుడు. 0g 

సుతుని కోకంబుచేం గూలళి' స్మకియె దప్పి 

ధరణివై 6 బడి చేష్షలు దక్కి యున్న 
దులా ఎట | / 

(పభువు నై క్రాకుతోడ నా పొపురాలు 
నన్. 

కైక యీ రీతి మజి శంక లేక వల్కె. 410 
ర 

తిన్నగ వర మిత్తు నని ప్రతిజ్ఞ చేసి 

ఇడక పాపము గావించి యిపుడు నీవు 

ఊర్వితలమున నిటు పడియుంటి నేల 

నీ ప్రతిజ్ఞ తీరుచుకొని నిలువు మిపుడు. 41 

సత్య మె వరధర్శం బని 

నిత్యము ధర్మాళ్ళు లందు -నిశ్చయముగ నా 

సత్య (వతిజ చేపి య 

సత్యము గావించు నీకు పరి బోధింతున్, 412 

సత్యమాడి డేగకు శివీచ[ కవ ర్తి 

పావురముకై. స్వతనువును పంచి యిడండె 
అంధుడగు విప్రనికి తన యక్లు లిచ్చి 
యా యలఅర్ముండు సద్దతి నందలేదె. శ[3 

దేవతలకు మున్నిడిన ప్రతిజ్ఞ తలంచి 
సాగరము తల్లి గట్టు హెచ్చదు'గదోయి 
పూర్వపురుషుల వృత్తాంతమును న్మరించి . 

మాట తప్పకు మనతముం బలుకవలదు, తత్త 



76 రామాయణసుధ 

సత్యమొక పదమె (బ్రహ్మము 

సత్యంబున ధర్మమెపుడు సరిగా నిలుచున్ 
సత్య మె యక్షయపు శుతులు 

సత్యంబగు వాక్కుచేత సద్గతి కలుగున్. Als 

నీ మది ధర్మమే యున్నన్ 
నీమము మీరకయె సత్యనిష్టను జనుమీ 
నా మది వరము ఫలించును 

నో మహితమతి £ వరమిచ్చి యొందుమి యశమున్. (18 

నీవో ధర్మము కొజకున్ 
గావింపుము సత్యనిష్ట నా పేరణచే 
నీవు వనికి రాము. బనుపు 

మీ వాక్కును ముమ్మజు వచియించికివి సుమీ. 417 

నీ విటుల జేయకున్నచో నీదు ముందె 

[ప్రాణము త్యజింతునని శంక వదలి కైక 
పలుక విని- బలి హామమ వాక్కు తప్ప, 

లేని యటు-రాజు తప్పూకోలేకపోయె. 418 

హృదయ ముద్భాంత మైపోవ వదన మెంతో 

వెలవెలంబోవ రాజును నిలిచిపోయె 

చ్మృకమునకుం గాడికి మధ్య జరగలేక 

న్లిచిపోయి' బరిడెద్దువలెను నపుడు. 419 

ప్యాకులంబై న లోచన ద్వయముతోడ 
చూడలేని వానివలెనై క్షోజివతియు 
లేటులో కష్టముగా ధి ర్యమెంతొ పడసి . 
తనువు నిలంబెట్టుకొని కైక కనియె నిట్లు. 420 
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అగ్ని సాక్షిగా మంత పూర్యాంతికముగ 

ఎట్టి నీ పాణి గహియించి యెసంగినానొ 
అట్టి పాణి నీసుతుం బాపాత్మురాల! 

ఇదిగొ నిపుడే నీతో విసిర్దించినాను. 44 

చెవి నిశయెల్ల గడవగ తెల్లవాజె 

సూర్యుడుదయించు వేళను నార్యగురులు 

నన్నునభిషేకమునకయి విన్న వింప 
త్వరగనిటకు తొందర పెట్టి వచ్చియు౦ దు, rE 

రాము నభిషికమునకు నేర్పజచంబడిన 

సర్వ సాముగి గైకొని సత్వరముగ 

చచ్చిపోయిన నాకయివచ్చి రాము 

డింక సీళ్లువదులుంగాక యోాక్షణాన. ల్పీర్లిడ్లే 

అకట! రామాభిషేకాన కడ్డుపడితి 

కాన ఓ యశుఖాచార! కలుషురాల 

సుతునితోంగూడ నీవు నాపితరకర్మ 
చేయ నీళ్లువదలరాదు శేయరాదు. ఎీధిక్ల 

మునుపు మోడంబుతోం బొంగుజను౮ ముఖము 

చూచి నేడు హర్షముపోవ (నుక్కి మిగుల 
సడలి తలవంచుకొని దిగాల్వడియె యున్న 

జనులముఖము మరలనేం గనగలేను. ఎడ్ 

అట్టులామహాతుండగు నధిపుడెంతొ 

చింత గుములుచు పలుకుచు వంతంబొగుఆ 

చంద నక్షతములతోడ సరసమగుచు 

మెల్ల బుణ్యనిశ తుదకు దెల్లి వా జె, ఈర 
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కలుషమగు నాచరణకల్లు క్రైక యపుడు 

మాటనేర్పరిమె రోషమగ్న యగుచు 

మరలక్షోణినాధునిపై ని విజచుకువడి 

పరుషమైనట్టి వాక్యంబు పలికి రెనిట్లు* 

శూలములవంటి మాటలు చూచి; గుచ్చి 

ఏమి యనుచుండికివి రాజ! యేల యింక 

సులభముగ రాము బు; తుని నోట కిపుడు 

తరగ రావింపందగుదువు ధరణినాథ. 

నాసుతుని రాజ్యమున స్థాపనంబు చేసి 

వనికి రాముని నిపుడె పంపవై చి 

నాకు సవతెలేకుండ యొనర్చి నీవు 
క్షాపః కృతకృత్యుడవయి కాగలవు నుమ్ము. 

రామాయణసుధ 

427 

428 

429 

కొరడా చెళ్ల నిపించ దెబ్బతిను మేల్ గుజ్జంబటుల్ కె కచే 

చుబు కి జువ్విన సూటిపోటు నుడులన్ జొప్పించి యీడ్వంబడన్ 

ధరజీవాధుండు కూలి యిట్ల నె “ననున్ ధర్మంబె బంధించెనా 

యెజుకల్ పోయెను జ్యేష్టు రాముననఘున్ వీక్షింపం గాక్షించెదన్. 420 

న, అంత నక్కడ 

ఇంక నారాతిరి తెల్ల వార రవిపై కెక్కన్ బవిత్రంపు భూ 

మికి నక్షత్ర సుహృన్ముహూ_ర్హమును సామీవ్యంబు చెందంగ నం 

తకె (కేస్టుండు వసిష్టమౌని తనఛ్యాత శేణితో సర్వ యా 

జిక సామ, గినిదెచ్చి యాపురిపవేశించెన్ వభంటేర్పడన్. 49t 

తుడిచి నీళ్లులు చల్ల నడరు రాజసభాలు 

జెండాలెగురు మెడలుండి యలర 

రక రకపు బూవులొచల్ల వివివవో 

మాలలు ల తోరణాలు తనర 



అయో ధ్యకాండ (14 వ సర గ్గ ల 

పొంగి గంతులు వై చు పురజనంబుల నిండి 

సంపన్నమైన బజార్లుమీఅ 

అట మహోత్పపముల వ్యాకులంబై యుండు 

రాముకి యుత్ఫుకుల్ పజచుచుండ, 

చందనాగురు ధూపొలు చల్లి కప్పు 

నాపురందరపుర మట్టులలరి మించు 

నాప్తకినిదాటి భూపతి యంకిపురము 

గుణగరిష్టుడె న్ పసిష్టు( డెనసిచూచె శం 

బా 

జ్ఞపిదులు స సద దస్సులు నచట6జరుగ 

నంతిపురింజొచ్చి జనసమూహమును గడచి. 493 

వ. ఆ వసిష్టమహర్షి పరమ పీతుడై ప్రవేశించి రాజసింహుని సచివుం 

డును |పియదర్శనుడునగు సారథి సుమంతుడు గృహమువెడలి వచ్చు 

చుండ ద్వారమునంజూచి యతనితో నిట్ల నెను. నేనిక్కడకు వచ్చినట్లు త్వరగా 

రాజుతో చెప్పుము ఇవిగో సముద్రములనుండి తెచ్చిన గంగోదక ఘటములు 

రెండు సేద ముగా నున్నవి. అభిషేకమ=న జె త్తి భ్ “సికము డేబడినది 

అన్ని 0.లు, గంధములు, టపి త్న పమలు, కేస, పెరుగు, నేయి, పే బలాలు, 

దర్భలు, పువ్వులు, పొలు, అందమైన ఎనమండుగురు కన్యలు, మ _త్తగజము, 

నాలుగుగుజ్జాల ర రథము , శుభమైన. ఖడ్గము, ఉ త్రమమైన ధనుస్సు, "నరులతో. 

గూడిన వాహనము, దం, దునిపంటి గొడుగు, రెండు వింజామరలు, బంగారు 

పాత, ప సిడిగొలుసులు కట్టిన మూపురముగల తెల బ్ల నియెద్దు, నాలుగుకోరలు 

గలిగి మహాబలమముగ ఎ సింహ ము, సింహాససము, పెద్దపులి చర్మము [పజ 

లించు అగ్ని హో[తము సర్వ తూర్యములు, వేశ్యలు, అలంకరించుకొన్న 

స్త్రీలు, ఆచార్యులు, బ్రాహ్మణులు, పవ్మిత మైన గోవులు, మృగములు, 



రీ రామవూాయణసుధ 

పక్షులు, ,శేస్టులె న పొరజానపదులు, వర్తకులు, ఇంకను నితరమైన (ప్రియ 
మాడు జనులు, రాముని యభిషేకమునకై రాజులతోపొటు కూర్చుండి యుం 
డిరి. కాని రాజును ఇంకను నేను చూడనై తిని. సూర్యుడుదయించెను. పగలు 

ఉదయమున పుణ్యమైన నక్ష త్రయో. మున రాముడు రాజ్యము పొందవలెను, 
అని మహాత్ముడై నవసి డు చెప్పవిని సూతుడు నృపతి శ్రేష్టుని స్తుతింప 
రాజనిపేశమును |వవేశించెను. అపుడు రాజు! పియముకోరు ద్వారపాలురు 

అదివరకేలేచిన రాజునకు సమ్మతుడై పయసుచేత తనువుచే మం|త్రముచేతను 
వృద్దుడెన సుమంతుని అడ్డగింపనేంరై రి. అంత సుమంతుడు దరికేగి రాజు 

మదిలోనున్న యాయపస్థను తెలియక పరమ సంతోషముతో. గూడిన వాక్కు 

అతో (పొంజలియై. రాజునభినందింప సాగెను. 494 

ఇం|దసూతు(డు మాతలి యిట్టి వెళ 

బాగుగా నిందుంబొగడ దేవాధిరాజు 

అభిలడానవులను గెల్చెనటులె నేను 

గూడ నిన్నిప్పుడే మేలుకొలుపుచుంటి. . 435 

చ సాంగములయిన వేదముల్ సకల విద్య 

లాత్మభువుండై న (బ్రహ్మను నభిలగతుల 

బోధపజచి ఖ్యాతంబయె్య భూతలేం్యద 

యతల్లెనిస్ మేల్కోలుపుచుంటి నవధరింపు. ASE 

తెమ్ము త్వరగ మహారాజ! లెమ్మురాజః 

అభీల మంగళకార్యంబు లాచరింపు 

తనువుచె వేషభూషలం దనరుమోయి 

తటిని మేరువునుండి భాస్కరుండువోలి. గప. 

చం్యపరవులు కాకుత్హ! వై శవణశీవులు 

ఇంద వరుణాగ్నులు జయమర్చింతుగాక 

పుణ్యయగు ర్యాతిచనె పనుల్ పూర్తియయ్యో oe 
క్షితిని మేల్కొని వనుల్. చేయుమిపుడె. : 



అయోధ్యకాండ (889 నుండి 14వ సర్గ్ర ( 

రామునభిషేక సొమ్మగి రానెవచ్చె 
వర్తకులు పౌరులంజలుల్ పట్టియుం|దు శ 

ఈ వసిష్టుండు ద్విజులతో నేగుదెంచె 

క్షితిప! శాసింపు రామాభిషేకమునకు. త్తే 

అనుచు సార్ధకంబుగ సూతుడనునయమున 

పలుక విని రాజునీంకను వ్యథల (గుంగి 

శోకర కాక్షుండై పల్కె “బాకువంటి 

వాక్కుచే మర్మములం గోసివై తువింక, 44 

అప్పుడు సుమం తుడా దీనమైనమాట . 

వినియుంగడు దీనుండగురాజు గనియునింక 
నట్టికరుణ దృశ్యంబును నరయలేక 
దోసిలొగ్గి యచటనుండి తొలంగిచనియె. న. 

-ఎప్పుడై' తె స్వయంబుగ నృపతి ఏమి 

దై న్యమునం బల్మలేకయు. దరిగియుండె 

అపుడు మంత్రాలు దెలిసినయట్టి కై ఈ 
యాసుమంత్రుని తోడుత ననియెనిట్లు, . తం 

“ఓయి సుమం! రాముని పియో తవ ముత్సుకుండై. తలంచుచుస్ 

రేయి సమ స్తమున్ నిదురలేకయె జాగరముండి రాజు న 

త్యాయితమౌ [శమన్బడలి యాగక నిద్రకు లొంగియుండె నీ. 

'వేయింక రాముసద్యశుని నిప్పుడె తెమ్మిటు శంకలేకయే. . " 43 

అది కళ్యాణప్త మాటయంచు మదిలో *నాలోచనన్జేసి స 
మ్మదముంబొంది 'మహిశు శాననమునం బై ల్టేరి వేగన్బదే 

"దె కై కేయియు తోయ రామునికిటన్ బట్టాభి షేకంబు కై. 

యిదె ధర్మాత్ముడు పిల్వబంచె స్ఫుటమందేగెన సుమంతుండికన్, శశీ 
aD 



వయ్య pe 
పలు అ వ ళో ళీ 

తామాయణసున 
+ 

సాగరమథ్యలో హరిదము చాడ్పునంబట్టన మధ్యలో శుభం 

బౌగతిం బొల్చ్బునంతిపురమందున నుండి సుమంతు౨ డేంగి దూ 

రాగతులై న జానపదులన్ నృపపం క్రి ప్రజాసమూహమున్ . 

వేగమె “ద్వారమందు గని పెట్టుకయేన్ను  ధనాథ్యు అన్ గనెన్, 445 

చేదపారగుల్ రాజపురోధసులును 

వైన బాంహ్మణులారాతి యటనెయుండి 

దరినెయుండు వారలు రాజుదరినె: మిగుల ం. 

నుండవచ్చి యచ్చోటనె యుండిరపుడు. 446 

పౌరముఖ్యు అమాత్యులు ప్రముఖ జనులు 

సేనముఖ్యులు రామాౌభిషేకమహము 

మోదమునంజూడం గాంక్షించి పోంగువడియు 

వచ్చి యచ్చోటనుండిరి ప్రమద మొప్ప. శ 

సూర్యుం డుదయింప. బుష్యమీ చొచ్చి యురిడ 

రాముడు మును జన్మించు కర్కటక లగ్న 
మందు రామౌభిషేకంబు సంత జరప ' 

నా ద్విజేర ములు కల్పించి యమరినారు. 448 

- వ, సభ యందు ౪ పరగారపు పూర్ణ కురధముట్ సీద్ధమై 'యున్నవి. భద 

' మీఠరము అలింకరింపబడినది. మెజము పులి చర్మము రథముపై చక్కంగా 

_ నేఅవబడీనది. గంగా మమునఐ పవిత్ర సంగమము నుండి జలము తీసికొని 

రాంబడినది! ఇతరమైన పుణ్యనదులు, కూవములు, సరసు స్సులు తూర్పుగా క్ 

నో న్ 

శేబడెను. అందమైన 'యోనమండుగురు Pa మదగజము, వెండి బంగార. 

ముల జల. కుంభములు, కర కుంభృములు,- తామర పుప్వులతో, నల్ల రల్వలతో 

పుబములు నిండి యున్నవి. చం్యద్రాంపవులవలె వికాసముగలిగి శెల్ల ని రత్న 



అయోధ్యకాండ (446 నుండి 19వ సర్గ $3 

ములచే నలంకరింపబడిన వింజామరము రామునికి సిద్ధముగానున్న ది. చంద 

మండలమువలెం దెల్లని అభిషేకమునకు సిద్ధమైన గాడుగు, తెల్లని గుజ్టిము, 

తెల్లని యెద్దు అక్కడ ఊన్న వి. వాది, తములు వందిమాగధులు సిద్ధముగా 

నుండిరి. ఇక్ష్వ్యాకువుల రాజ్యాభిషేకము ఎట్టు చేయంబడెనో అల్లే యిదియు 

జరుపబడును 449 

ఇట్లు కల్పించు వస్తువు లెల్ల గూర్చి 
| టి ద na) 

రాజవచనంబు వల్లను ద్రాహ్మణులును 

వచ్చి యట రాజుంగాంచక (పశ్నవచేసి 

*రివరు మముగూర్చి యెతిగింతు నృపతికిపుడు 450 

ఉర్విపతి కనబడం డర్దు డుదయమయ్యె 

శ్రీయుతుండగు రాముని యఖభిషేక వేళ 

cg సిద్ధ మైనది” యని వారు చెప్పుచుండ - 

అచటి ? నృపతులకు 'సుమంతుం డనియె నిట్లు, శ్! 

“ఏను రాజాజ్ఞ రాము రప్పింప త్వరగ 

పయలుదేజితి, మీరలో పార్థివునకు 

నిష్టు లిటు రామునికి విశేషింది మజియు 

నిష్టు లధిపొజ్ఞ మీ సుఖ మెలుంగనెంతు,. 42 

వృద్ధుడై న రాజెందుకు నీటకు రాండొ 

దాని హేతు విపు డడిగి త్వరగ వత్తు శ 

అని పురాణే త్త సుమం్యతు. డపుడు వేగ 

అంతిపురము దగ్గజకు తా నరుగుదెంచె. శు 



84 రామాయణసుట 

* తురగములు బాగ రధనుపై నరపతిగృ్భృహ 
మటు |వవేశించియు సుమంతుం డధిపు కులము 

' - మొదటినుండి స్తుతించి యా భూపు శయ్య . 
దరికి చని తెర యడ్డుగ నరిగి పొగడెం 454 

చం|దరవులు కాకుత్ధ శ వై శ్రవణ శివులు . 

నింద వరుణాగ్నులు జయమర్చింతుగాక 

పుణ్యయగు రాత్రి చనె పనుల్ పూ. రియయ్యొ 

కితిప ! మేల్కొను తగువనుల్ చేయుమయ్య. సర్ 

దాహ్మణులు సైన్య ముఖ్యులు వ_ర్హకులును 
. వచ్చి. నీ దర్శనము నభివాంఛ చేతు 

రధథిప |! మేల్కొమమని మెచ్చి సుమంతుం. 

డధిక మంత్రజ్ఞుం డన లేచి యధిపుం డనియె.. 456 

“రాము రావింపుమని చెప్ప నీమె నీకు 

నేల నా యాజ్ఞ నిరాకరించినావు 

నేను నిదురింపనే లేద యిపుడె రాము 

నిటకు రప్పింపూమని [వభు విడియె నాజ్ఞం 497 

అని మరల రాజు చేసిన నాజ్ఞ నపుడు 

సరె సుమంతుడు విని శిరసావహించి 

యింక నెక్కువ |పీయమగు నిపుడ యనుచు 
నిలిచి రాజగృహమునుండి న్మిష్కమించె. 458 

nH *తుర్ అన్నది గాయ తీ వీజాక్షరము " 



అయో ధ్యకాండ (15వ సర్గ్ర 

రాజపథము జెండాలచే రాజిలంగ 

హర్ష మందుచు చూచుచు సూతుండరిగి వేగ 

వినుచు రామాభిషికపు వివిధ కథలు 

కనియెం గై లాన సమము రాముని గృహంబు. 

కడు నిందు నిలుంబోలి ఘనకవాటముగల్లి 
నూజు వరండాల మీటి యుండి 

స్వర్ణ పతిమలతో (వథితమై పూర్ణమై . 
రత్న వ్మిదుమపుం దోరణము లొప్పి 

శారద జలదాల సరస కాంతులతోడ 

వలసి మేరుగుహల వలెం జెలంగి 

మణుల మాళికలొప్ప మంచిముత్యా లొప్పి 

చందనాగరు పొగల్ విందు లొసగి 

సురభిగంధాల మలయాఖ్య గిరిని బోలి 

సారస మయూర నాదాల సరస మగుచు 

రమ్య వృక శిల్చ్పముల చిత్ర లలిత మగుచు 

రాము (పొసాద మెంతయో రమ్యమయ్యె, 

మేలికాంతుల మదింగనుల్ మిగుల లాగి 

అర్మ శశి తుల్యమై కుబే రామరేంద 

సదన సమమై వివిధ పక్షి సంకుల మయి 
మేరు శృంగముంజబోల్ రాము మేడం గనియె, 

చోసిలిడు జానవడదులతో భాసిలుచును 

(వకట రామాభిషేకోత్సవమును జూడ 

మొగములె ది కుబ్జ, కిరాత ముఖ్యులరయ 

నేలరు రాము. మేడ సుమం తు డరసి 'చొచ్చె*. 

ర 

459 

41 
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అచట రాజగృహము పై' పె:యరుగుదెంచు 

సై న్యములంజూచి రమ్య కక్ష్యులను గడచి . 

అంతిపురిం బజామోద వాక్యముల వినుచు. 

బహుమతులు తెచ్చు (ప్రజ గల ద్వార మర 3 సె, 

ఊబ్బుమబ్బున్ గిరినిబోలి య్లొప్పీయున్న 

(పథిత శతుంజయ మ్మను పట్ట పెన్లు 

గుజ్జములం బూన్సు రథ మెనుగులను దాటి 

వల్ల భామాత్యులను సూతవరుల గడవె. 

వ. మటియు నా.సుమం్యతుండు -- 

ఇం|దకూటాచల జలదహితమె' 'యయిన 

(శేష్ట మందిర సుందర శిల్ప రమ్య " 

మైన రాము సద్మము చొచ్చె నడ్డ'బడర 

యింక మణిగణాఢ్య వార్థిని, మకర ముట్లు. 

ఆ సుమంతుండు జనులతో 'వ్యా .వ్రమైన స" 

యంతిపురి ద్వారమునుడాటి' యచట్ కక్ష్య - 

చేరి విండ్ల వీబెలం దాల్చి చెవుల గుండ 

అము అమరి శ్రద్ధ గనుయు వకాళిం గనియె. 

జ] వ. “ఉలి 

463 

464 

489 

436 

న. కాషాయములం దాఖ్సు: వృద్దులు న్వు. వ త్రములు ధరించిన కంచు 

కులును అటకు వచ్చిన సుకుర[తుని ఉచి సంగ్రకువబుగం దము తదు యాస 

నంబులనుండి లేచి నిలబడి యుండగ అపుడు దక్షుడై వినయంబు గల సూత 
పుతుండు వారితో త్వరగావెళ్ళి రామునికి. చెప్పుడు “సుమంతుడు ద్వారమున 
నువ్నాడు”. అని చెప్పగా వారూ, “ప్రభువునకు అభయము. చేయగోది భార్యా 

సహితుండయి యున్న రామునితో, శీఘ్రముగా: జెప్పిరి. అంత 'ద్వారపాలురు 
నివేదించినది విని తండి యాతఠతంగమును .దెలికికోని =-[పష్తేమము తెలిసికొను 

" కోర్కెతో ఆ సుమంతుని అక్కడకే రాముండు రప్పించెను, 467 



' అయో థ్యకాండ (466 నుండి 16వ సర్గ్ర 87 

అరయన్ వై |శవణుండు వోలె దగి దేహాలంకృతుం డౌచు బం 

గరు పర్యంకమునందు దువ్వలువపై6 గాలూని పెన్ పంది నె 

తురు రంగొప్పియు పల్ఫువాసనలు విందుల్ చేయు గంధాలచే 

పరిలిప్తు౦డగు రాము | మొక్కి కరముల్ వంచెన్ సుమంతుం డొగిన్. 

468 

అటులన్ (పొంజలియై సుమం తుం డనె “శయ్యస్ హాయి న్నిదింతె ని 

కిట వాహ్యాశి సుఖంబొయంచు సుఖమున్ పృచ్చించి వా[కుచ్చె ముం 

గట నిన్ జూడదలంతు రామహిషియౌ కైకేయి మీ తండి యి 

చ్చట నాలస్యము చేయకుండ జను కౌసల్యాసుతా ! రాఘవా ! 409 

అని సుమంతుండన బురుషవ్యా_ఘు డంత 

సీత మన్నించి యిట్టులు చెప్పి యపుడు 

దివి నాకయి దేవుండున్ దేవి కలిసి 

[ధువమయాలోచనము చేయుదురు నిజంబు. 40 

. అధిపు నుద్దేశ మెటింగి | ప్రయంబు చేయ 

నెంచి నాకయి నృవుం టోత్సహించుచుండు 

తల్లి కైక హర్షించి హితంపు వాంఛ 

నాదు నర్ధకామముల నొనర్ప నోపు. శ71 

వాకు నర్గకామముల నొనర్పం గోరు 

నీ సుమంతు దూతగను వంపించియుండు 

అచట నిటువంటి పరిషత్తు నమరి యుండు 

నట్టి దూతయె యిపు డిట కరుగుదెంచె. 472 

తప్పకయె నన్ను భూపతి తామసిలక 

యౌవరాజ్యాన నభిషేక మాచరించు 

సరియె మంచిది యటనుండి యరిగి వేగ 

న్నపతివరేణు$ నిపుడు రీ క్షించువా౭డ, ' శ్ 



88 శావవాయణసు భధ 

ఇమ్ముగా నీవును పరివారమ్ముతోడ 

సుఖముగా నుండు మింకను నుఖము గనుమి 

అనేంగ భ ర సమ్మానిత యైన, స్స్శ్ర 

కేగ పతిని ద్వారముదాక సాగనం పె. 474 

వ. అట్లు పంపి సీత రామునకు మంగళవాక్యము లిట్టు లాడదొడంగె. 

475 
(బ్రహ్మ యిందునకుంబొలె రాజు -నీకు 

ద్విజులచే సేవితంబయి వెలయుచున్న 

రాజసూ యాఖిషేకమున్ ” పథిత రీతి 
నాచరించెడు గావుత మంద అరయ. 478 

దీక్ష పూని |వతంబు విధిగ వహించి 

శుచివయి మృగాజినము దాల్చి శోభనమున . 
హరిణశ్చంగమున్ ధరియించి హస్తమందు 
నెసంగు నిను జూచీ నేను భజింతుంగాక. 477 

పూర్వదిశ యందు వజి:నిన్ (పోచుంగాక 
దక్షిణపు దిక్కున యముండు 'రక్షచేయు 
వరుణదేవుండు నిను పడమర |బోచు 
ను త్తరదిశను కుబేరుండు నోముగాక. 4:8 

అనుచు సీత శుభము ధ్యాన మాచరించి 

అనుమతింప మంగళ సేష షమును ధరించి. 

ఆ సుమంతునితో. గూడ నపుడు రాము. 

డా నివేశమునుండియు నరిగె నంత, 479 

గిరిగుహనున్న సింహము నగేందమునుండియే నిష్కమించున 

ట్ల రిగి యతండు ద్వారమున: నంజ లిబద్ధుని" గోంచి "అక్ష న్ 

త్వరగతి మధ్య కక్ష్య కడం దన్గను మ్మీకులం 'బల్యరించియా 

దరినె చరించు నర్ధులకు దండము పెజ్టియు మెచ్చి యంరతటన్. 400 



అరెకాథ కాండ (168వ సర్ష్ర 'ల3 

వీతిహో.త సమమై వెండితో జేసిన 
పులిచర్శవరచిన వెలుగులీని 

ఉఊరుమువోతె ధ్వనించు; నుజ్జ్వల మణి హేమ 

- భూషితమౌచును పొలుప్పలీని 

(పభచేత గన్నుల వడిగ నాకర్షించు 

సూర్యవర్చసువోలె చొప్పులెసంగ 

ఏన్లుగున్న లంబోలి యొసగు గుజ్జములొప్ప 

(పథితేందుడెక్కిన రథముబోలు 

అరదమును వేగముగ నరవ్యాఘుడెక్కి 

వ్రాగుగనులుము మబ్బటు ధ్యనియొనర్చ 

వరమ హేం్యదమునుండి చందురుండు వోలె 

స్వగృహముననుండి రాముండు బయలుదే తె, 7. 

ఛ్యతచామరములు సొమి[త్రివేయుచు 

రథమెక్కి |భాతకు రక్షగూర్చ 

" ఈథమువేంట. (టట కోలాహలమును జేయ 

తురగముల్ గిరులట్లు కరులునడువ 

ముందుముందుగ చందనాగురు భూష 

అలరు ఖడ్గధనుర్ధరులు చరింపే 

వాదిత్ర శబ్దముల్ వందిమాగధ నుతుల్ 
తగ శూర సింహనాదమ్ము అడర 

ప్రీ అలంకరించుకొని కిటి లనురడి 

కులు కోరుచు ముత్యాలు "పూలు చల్ల 

రాముకై. [పియమును గోరి ప్రమడ కెల్ల 

హర్మ్యములన్సుండ్రి.యాశీస్సులాడి కిట్లు. శి 



gf రామాయణసుధ 

"రామ £! కౌసల్య పుత్రా? | ప్ త్త్య రాజ్యంబు 

గనిన నిన్నె ంతగ జనని మెచ్చు 

రామ హృత్చియ ఫీత సీముంతినుల కంద 

అకు నెంత మాన్యగం (బధిత యగునొా 

మును సీత యెంతటి పుణ్యంబు చేసెనో 

సోము రోహిణి వలె రాము బొందె 

ఇట్టీ రాముడు సీత యెసంగు సయోధ్యలో 
ఈ మనమెంత యదృష్టవతుల 

మనుచు |పొసాద శీఖరాల. నిటుల నటుల 

సంచరించుచు. దను. జూచు సతుల నుడులు 

చెవుల విందులు గొవింద మివుల వినుచు 

రాము డేగెను రాజమార్గ్లంబు వెంట. 4౪3 

వ ఇట్లు సొధంబులనుండే వాక్కులతో స్తుతింప భూమిమీద నున్న 

జనులు నమస్కారంబులు చేయుచుండ. . 484 

ఈ రోముడేగద నృవతి (ప్రసాదొన 
విపుల రాజ్యశ్రీని వేగ పొందు 

ఈ రొముండేగద శొసింపగ మన మేంతొ 

పూర్ణభాములమౌోచు పుణ్యు లోదు 

మీ రాముంజేగద యో |పజ లాభంబు 

బోంద నీరోజ్యుంబు పొందంగలండు 

_ఈ రాముండే రాజ్య మేలంగ రొజయ 
యుండ నింతయూం గష్ట మొందకుండు ' 



అయోధ్యకాండ (487 నుండి 17వ సర్గ గ్] 

మనుచీ నటకువచ్చియు లోకు లాడుకొనెడి 
కథల వినుచును, పురజనుల్స్ కరము పొంగి 
తన్నుంగూర్చి వర్ణకం బల్కు తాను వినుచు 
రాముండేగెను రాజమార్గంపు గుండ. తర్ 

' తురగరిబుల్ -సకిలింప చు-త్తీకరు తెంతో .ఘీంకరింవన్ పుర 

స్పరులై స్వస్తిక వందిమాగధు లింకన్ శ్లాఘింప నాదంబులున్ 

మొరయన్ వై శ్రవణుండువోలెం జని యేన్గుల్ స్యందనంబుల్ 

పురవాసుల్ గల రక్నరాసుల బజారుల్ గాంచె రాముం డటన్. 488 
ర ల 1 శ 

వ. అపుడో రాముడు. రథ మెష్టే. ఫ్వేహితులు వి పొంగి సంతోషించు 

చుండ: జెంజాఅతోనితడి విలువగల యగురువ త్తులు-పొగలు వ్యాపింప నానా 

విధములగు జనులతో వ్యాకులమై యున్న నగరమును చూచెను. అచట 

మేఘములం బోలిన తెల్లని మందిరములుగల రాజమార్ల మంతయు మధ్యగా 

అగురు పొగలతో ఉత్తమ గంధములతో -నిండేను:-ఈాజ మార్గములిందు పట్టు 

వస్ర్రములతో కౌశే యములతో. గట్టిన చాంది నీఅయుందు చిల్లులు చేసి కట్టబడిన 

పకుత్యాల సరుల జాలరులును ఊంత్తమ : నృటికములు . దబ్దమై: వేలాడుచుండెను. 

ఆ రాజపథము దేవపథమువలె తక్కువ యెక్కువ వెలగల .భక్ష్యుములతో న్ నొప్పా 

రెమ. అందు నాలుగు వీథులు మొగసాలలు పెరుగు అక్షతలు, హవిస్సు, 

పసీలాలు అగురు పొగలు-, -శందనములు = నానామిథ మూల్యములు. ఉవగంధ 

ములు పొగసులీనుచుండెను. అంము మనుష్యుఆఅ అనే కాశీస్పు లిచ్చుచుండిరి, 

"థవన్నియును చూచుచు వీరందరిమాటఎను వినుచు రాముడు పోవుచుండెను. 

మరియు 487 

“మును, ముకకలు. హోత, తగన ఫథంఘన్బట్టి 'షల్రింపు నొ, 

. యన సేనీవి. ప్లఖిటేకమ్లున్ గని జనం. బర్బీరటి.౪ లాలించి పొ 

లస్సీ గావింపుము-నీథు _శ్రాతలవళేన్ రంజ్వింపు ఫ్రాఫ్యింబుగా. 

మని మేముందుము నీవు రొజవయి రామా ! యేలు పూర్వుల్ వలెన్, 

400 



ఫిన్ రామాయణసుఢ 

రాముడు రాజ్యమందు యువరాజయి చక్కగ రాజమార్గమం 

దేము గనంగ నేగునెడ నింతియె చాలును భోగభాగ్యముల్ 

మేమిక నేమి కోరమిట మేమును గోరము స్వర్గభోగముల్ 
మే మభిషేక మొక్కటె వరింతుము వద్దిక మాకు నేమియున్. 489 

వ. ఇట్టి వి యింక నితరంబులును సుహృదుల వాక్యములు రాముండు 

వినియు నుచాసీను(డై యుండెను. 490 

ఆతని నెంచకుండ హృదయంబును, గన్గొనకుండ గన్నులుస్ 

ఆతలికిన్ మరల్చండెవండై నను, రాముడు దూర మేగినన్ 

ఆతని నేతలంచుంగను. నాతని నెవ్వడు చూడండో యతం, 

దేతని చూడండో యతండు హీనుండు స్వాత్మయుదూజు రీనినిన్. 491 

నాలుగు వర్ణంబులలో 

చాలిన యా వయసుంబట్టీ సర్వుల దయతో 
నేలు మహాత్ముండు కావున 

కే లీఎను రాము ననుసరింతురు జనముల్. 492 

నలుసీరుల మొగలను దే 

వుల పథములం జై త్యములను పుణ్యూయతనం' 

బులను (పదక్షిణము గొనక 

"సులువుగంజనే రాజకులము -క్రోణిపసుతుండున్, 493 

తెలి కే కై లాసపుశ్ళంగమట్లు నిలువై తెల్చొ విమానాలటుల్ 

పలు పోసాదపు శ్యంగముల్ గగనమున్ ' ప్యాపింవ రత్నాల, క్రూ 

ర్పుల డ్రీడొగృహముల్ మనోజ్ఞమయి చెల్యుల్ నింప దేవేర్యద్రునా 

నిలయం బట్టు వెలుంగు తండ్రీ గృహమున జేరెస్ వడిన్ రాముండుస్, 

494 
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అతండు విలుకాండు కాచు కక్ష్యలను మూటి 
గుజ్బములతోడ దాటి తక్కుగల రెంటి 

. కక్షలను పదాతి యగుచుం గడచి జనుల 

చెల్లర మరల్చి శుద్ధాంతగృ్భృహము చొచ్చె. శ్ర 

ముదమున రాముడు భూపతి 

సదనముననే తండిదరికి జన, జనములు చూ. 

చెద రా రాముని రాకను 

పదెపదె చం దోదయమును వారధివోలెన్, షి 

కడువడి నెండిపోయిన మొగాన శుభాసనమందు దీనుండై 

శడంబడి కూరుచున్న తన్ తండ్రిని క్రై కనుగాంచి తండికిన్ 

అడుగుల (మొక్కి న ముడయి యాపయి కైకకు (శద్ధతోడనే 

యడుగుల మొక్కి రాము డట నంజలి యొగ్గి యటుల్ నిలంబడన్, 

497 

రామయటంచుం బలి కనులన్బడు నీళ్ళం గలంక౭ బాజి యిం 

కీమియు దీనుండై. కనుటకేని వచించుటకేని చాల క్రి 

యే మరుమాట లేని పితృయిట్టి యపూర్వపు రూపుగాంచి యా 

రాముండుగూడ ఖీతిలెను (తాచును కొక్కినవాని పోలికన్. 498 

గురువై. క్రోభము పెట్టరాని దయి యున్ క్షోభించు నందం జటుల్ 

కరమున రాహు (మింగు సూర్యు డబు కల్లల్ పల్కు మౌనీందు నా 

కరణిన్ వాడిన యిర్యద్రియాల మిగులన్ గష్టంబుచే (సుక్కి వ 

ల్మరు నిట్టూర్చుచు తాప మొంది వ్యధితుండౌ రాజు నీక్షంచియున్, 

ఊహకు నంచరాని పితయుత్కట శోకముంగూర్చి యెంతయో 

ఊహలుచేసి.వర్వముల నుబ్బీనే గంద్రమటుల్ కలంగుచున్ 
“శాహృది నెంచె “నేమి పిత'చన్నభినందన చేయం డల్గియుస్ 

' నాహిత మెప్పుడాథు క్షమ నన్గని యిప్పుడు కుంద నేటికిన్. 500 
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దినుండువోలె రాముడు మదిన్ గడుం కుంగి విషజ్ఞవ క్రముస్ _ 
బూనియుం గై క కిట్టులనె “మున్నెపుడై నను నేరమేమి య 

జ్ఞానము చేతం జేయంగద, నా పితయేటికిం గోవ మొందెనో 
దానిని సిపు చెప్పుమింకం దండడిని నీవ [(పసన్ను. జేయుమీ. ఫ్ | 

ఏమితండ్యప్రసన్న హృదియైనను వత్పలుండై గనుస్ ననున్ 
ఏమి వివర్ణవ క్త్రుడయి ఏటికి దీనతనాకుం జెప్ప డే 
ఏమిది మేనంగాని మదినేన్వ్యధ బాధలు పెట్టదేగదా 
ఏమిది నాకు జెప్పడిటు లెష్పూడు సౌఖ్యము దుల్ల భంబయౌ. 502 

మనదు |పియదర్శనుడగు కుమార భరతు 

నందుగాని శతు9నియందుగాని 

తల్లులయెడంగాని.యెపుడెద్దై నంగాని 

నేను జేసియుండనుగదా, దానితెలుపు. | 40) 

విను మహారాజు సంతో షపెట్టకుండ 

నుండలేదుగదా; లేక తండిమాట 

చేయకుంటినా కోనమున్ క్షితిపకికిని 
పలిపిక్షణమేని జీవంబు నిలువంగోర. 504 

తసదుజవ్మ యెొవ్వని మూలముననేె యయ 

సని నరుండెవ్య౭డు తెలిసికొనునొ వాడు 

అటి [ప్రత్యక్ష ద వంబునందు నెటు. 
వ! మిల గ 

ఆనుకూఖ్యంబుతో నుండ కవనినుండు. ఫ్ 

ఆనఘుండీపీత యభీమావమందిగాని 
మరియు రోషానంగాని యేవరుషమైన 
సవంగలేమగద యతని మవసిదేల 
కలంతచెందెను జవనిరోః తెలియంజెప్పు. [ 



ఆయోధ్యకాండ (18వ నేర్గ) ర్ 

సరిగాదేవిరొ! చక్క ందెల్సికొన పృచ్చన్జేయు ఈ నాపయిన్ 
కరుణన్ జూపి వచింపు మీవరకు నెన్నండేనియుస్ లేనటుల్ 
ధళణీనాధుండపూర్వమై తగువికారం బేనిమి త్తంబుచే 
పొరసెన్ దెల్చుమటంచు రాముడు మహాత్ముండిట్లు పార్థింపగన్, (7 

అపుడేమా త్రము సిగ్గులేక న్వహితరేచై ధృష్టమౌనట్లు. తా 

నపుడే మాటను చెప్పవచ్చునొకో లేదా' చెవ్పరాదొ యటం 
చపుడిశంకయులేక కై కయనె “రామా! రాజొయల్లండు లే . 
దిపుడేకష్టము,. లోననేదికలదో తెల్చండుత్వద్భితిచే.. 50౪ 

వియమౌనీకిపు డ్యపి యంబు తెలుఫన్ లేకుండుటన్ మాటయే 
దియు నోటన్ మెవపండు. నాకునిత డేదిచ్చెగదో దాని నే 
దియు శంకింపక చేయుతప్పకు వరంబీరాజు మున్ని చ్చి మర్పించి యు, 
చృయె లేకుండి మెవండొ మూర్ధు(డటొవశ్చాత ప్తు౭డౌ నేడిటుల్. $09 

నాకు వరంబునిత్తునని నాడనీ నేండు నిరర్థకంబుగా 

ఈకడనన్ని నీళ్లు = చననిప్పడు సెతువుకట్టనించు రా 

మా! కడు ధర్మమూలమిది పాజ్ఞులునంద జెటింగినట్టిదే 

నీకయి నావయిస్న లిగి సీపితసక్యము వీడముండుతన్, | 510 

భూపతి చె" వామాట శభమోయశుభంబొ యొన ర్తునంచునీ 
- పీవయింజెప్పితేని యదియెల్ల యు నేనయికేవచించెదన్ 

భూపతిమాట . వ్యర్థమయిపోవక యుండెడునట్లు చేసితే 
నీవయి నేం చెప్పెదను నీకండౌనీకిటు చెప్పడేమియున్. వ 

న య్. కలక రారు 

"మతేనో రుటుళు కకియ చెప్పంగావిని రాముండు చాలవ్యేభవడి 6 ఇ 
దెవీకి ౩ చన్ను దిట్ల నెం క్] ' .* 



gg రామాయణసుధ 

అహహా! సీ! యిటుదేవి! యిట్టినను నీవాయిట్లు వ్యాకుత్తు, కీ 

రహి వ్యాకువ్వంగ నీకునర్హమగునే, రాజేది వ్యాకుచ్చినన్. 
ఇహముంజూడక యగ్ని లోబడుదు భక్షింతున్ విషంబేని నా 

దు హితుండౌ పితచె ప్పెనాయు దధియందున్ దూకుదున్నిప్పుడే. $18. 

కనుక కొంకకదేవి! యీక్షణ మెచెప్పు 
క్షాపతికి నేదియిప్పు డభికాంక్షితంబొ 

ఇదె _పతిజ్ఞను నేనుగా వించుచుంటి 

రాముండెప్పుడు రండుపల్మండు సుమ్ము. ర్ [4 

ఇటుల బుజువుగ నిజము వచించుచున్న 

రమ్య సుగుణాభిరాముడౌ రాముతోడ 

ఆయనార్వురాలై న కై కేయయపుడు 

ములికివలే దారుణంబె న పలుకువలి కిం ర్స్ షర్ట్ 

మునుపు దై వాసురరణాన్ ములికికీసి 
యేనుగావ నీపితవరాలిచ్చె రెండు. 

ఒకటి భరతాభిషేక మింకొకటి రామః 
* దండకాటవికీవి ఫై తరభిచనుట. స 518 

మృ నీదుతండ్రిని సత్యనిస్టులుగను 
చే యందలతువేని పురుష శ్రేష్ట! వినుము 
జనకుమాట్యవకారము సలుపుమాజ్ఞ 

సీవు పదునాలుగేండ్లు వసింపుముడవి, ey / 

+ ఒండుడను నిక్ష్యాకుపుతుడు శృకాచార్యుప్కుతికను జలాత్మరింవబోగా 
నీపురి ఆడవియగునని శపించెనదె ఈ దండకారణ్యము. 
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నీకొజకుం గూరిచిన యభి'షేకవస్తు 
లిక భరతు నభిషేకింప నెసంగుంగాక 
విడిచి యభిషేకమును గావి జడలు దాల్చి 

పదియు నాల్లేండ్లు దండకావని వసింపు. 518 

సకల మణుల రధాశ్వ గజాల నిండు 

(వధిత కోసలపతి ధరన్ భరతుం డేలు 

నిట్టి దై న్యానం'గుమిలి దుఃఖించు మొగము 

నెసంగు భూపతి నిను నిరిక్షింపలేండు 519 

రఘుపుతా ! యిపుడీవు చేయుము మహారాజ వతిజ్ఞన్ గరం 
బఘముల్ పోవం దరింవం జేయు నృపకిస్ దివ్యానర్హ సత్యాన నం 

చు ఘనంబౌ పరుషాలు కై క వలుకన్ శోకా ర్రియేసోక దా 
రఘురామున్; సుమహానుభావు నృపునిస్ బాధించె ప్యుతవ్యధల్. $20 

దుష్టులను జంపు రాముండు కష్టకరము 

మరణతుల్యమునౌ కై క మాటలు విని 

వ్యధపడక వలె మంచిది (ప్రభువునాజ్ఞ 

జడలు కావిబట్టలు దాల్చి యడవినుందు. ర్ి! 

కాని యిదియెతే తెలిసీకోం గాంక్షగలదు 
ఎదురుకొనరాక రిపునడగించు రాజు 
మునుపువలె నీసమయమందు ముందుగానె 

యేల నన్న భినందింపం డేల కనండు. ళ్చిలి 

నీపు కోవమొందకు దేవి 1! నీదుముందె , 
కావి జడలూని వనింబోదుం.గమము,వీ&ి -. 

హతుడు గురువు పిత కృతజ్ఞం. డితని యాజ్ఞ 

(గాయము చేయనివాండనె క్రీడ శంక. గ 



(కాత భ రతునికై నేనె న్వయముగానె 

సోదర్యపేమ వి పోత్సహించుటనె యిపుడె 

సంతసమున జానకిని రాజ్యమును ధనము 

నిష్టమగు పొజములసై త మిత్తుం గాదె, ర్స్ 

ఇంక 6 జె ప్పెడిదేమి యా నృపకివరుండు 

స్వయముగా విశేషించి జనకుం టిటుల 

(పీరజషముచేయగా నీచు |[పాయముకొఅకు , 

క్షితిపుని _పతిజ్ఞ ౧ జే_రునె చెప్పవలెనె. 526 

కనుక నోడార్పు సిగ్గిలు మనుజవిభుని 

వజ యిదియేమి యీకండు నేలపైని 

తనదు రెండు కన్నులుంగూడ నను ముంచి 

భువిని నిట్టూర్చి మెల్ల న్మవవులు విడచు. a7 “శ aha) 

వెళ్తుదురుగాక దూతలు విభుని యాజ్ఞ 

శేననూమ గ గృహమునుండి యో నిముషమె 

వెంటనే మన భరతు రషంతుగక. © yt Fyn aa 

ఇదిగొ నిపుడె యాలస్యమేమి లేక 

ఏల పిత చెప్పండని విచారింపకుండ 

వదియునాల్లేండ్లు వనవాస మిదె యొనర్చ 
చనుచునుంటివి దండకా వనమునకుమ. రర 



అయో ధ్యకాండ (19వ సర్గ 

వ. అని రాము డనగం గక యిట్ల నెను. 

సరియె యిటు లౌత దూతలు క్మాపునాజ్ఞ 

మేనమామ గృహమునుండి యీ నిముషమె 

యేగుదురుగాక మేలిగుక్టాలనెక్కి వడిగ 
పెంటనే నాదు భరతు రప్పంచుటకును. 

అరుగ నుత్సాహపడు నీవు నాలసింప 
నర్హ మేమియు గాదని యనుకొనెదను 

కనుక రామ ! నీవిటనుండి వనికి త్వరగ 
నేగుటమొ మంచిదని యిపుడేను తలంతు. 

సిగ్గువడి రాజు స్వయముగం జెప్పం డెదీయు . 
ఇటులనుకొనకు కొంచె మిదేది కాదు. 
ఓ నర్మశేష్టః త్వరగ నీవేగి వనికి 
ఇతని మన్యువీవే తొలగింతుగాక. 

ఎంతవజకును నీవును ఈ పురంబు 
విడిచి త్వరవడి యడవికి వెడలిపోవొ 

_ అంతవజకును రాఘవ | యట్టి తండి 

స్నానమాడండు తినండు నీళ్లో! ని గొనండు. 

వ. అంత 

చూచి రాముండున్ గై క (బేరేచ మిగుల" 
వడిగ కంగారుపడి మూర్భ్ళవడిన పిశను 
లేవనె త్తి చబుకుతో నెగిరి వర్యెక్తం గొట్టల 
పెడు తురగమట్లు త్వరవడె వనికింబోవ. 
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అధమ న చ అన జ్యూ Oo 

అపా దారుణవెం సంప _ధుంచు ని 
(a lr 

‘ దా ల జరీ ఆసీ చా ౨ 
దూ రంంినాొారు*ననెల Mea కెబరేం చె 

కా 

( 

బులు లోకమందుండ వాంఛింప “పుడు 

ను బుషివంటివాడ నంచీవు తెలియు 

ధర్యపుందె కికలము నాధారసడుదు, 

నేను నర్ధ దభా ధానుడను గాను దేవి! 

శా + జ్ 

గ్ 
mee సే మా వదలివె చి 
jp కొను మ 

యపడియు గావింతునని యింక యరయు మివు. 

పితను హృదయపూ ర్తిగను సేవించు కంటె 
ద 

నారు నింతకందె మహాఘసనంజె 

అనఘుడు పిత చెప్పక పోయినప్పటికీని 

క్ జం మాటనుబట్టియె నేన యిపుడు 

వదియు నాలు. యెన సదంవత్చ్పరములు 

విజన వనమున వసియింవ వేగంబోదుం' 

తండికంటెను. నధికార ముండికూడ 

రాజునకు నీవు చెప్పిన రాణీవై తి 

విందుచే కైక నాయందు నింత కొంచె 

మైన గుణముంట నాశింవవై తి నిజము: 

ended mr
e i 

త. 

ణు చ 

est C9 OC 

లల? 
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541 



అయో ధ్యకాండ (19వ సర్గ 101 

అమ్మ కౌసల్యకడ సెలవంది (మొక్కి 
అనుంగు జానకిని క్షణంబె యనునయించి 

మెంత త్వరలోనె వత్తునో యంతవరకె 
అనుమతిడు పోదునిదె దండకాటవులకు, వ్శ్షీ2 

ఇంక భరతుండు పితను సేవించునట్లు 

ఇట్టి రాజ్యముస్ సరిగ పొలించునట్లు 

తనుపం బూజ్యురాలిదియె కర్రవ్య మగును 

ఇదె సనాతన ధర్మంబు నెల్ల ప్రజకు. రథ 

అపుడు రాముని వాక్యంబు లాలకించి 

మిగుల దుఃఖంబుచే హతుండగుచు తండి 

కోక టన నశువులు నాపలేక పైకి 

బారుమని యేడ్బె గొప్పశబ్దంబు వెడల. ఫట 

సంజ్ఞ యే లేక పడియున్న జనకు నృపతి 

చరణపద్మంబులకు (మొక్కి జరిగి పిదప 
ఆ యనార్యురాలై న కై కియికింక 
కాళ్ళంబడి మొక్కె రాముండు ఘన యశస్వి, ఫ్ట్ 

అంత తండికిన్ గై కకు నధికభక్తి 
నము.డయి రాముందు |వదక్షిణంబు చేసి 

అట్టి యంతఃపురమునుండి యిట్టె వెడలి 

యింక సుహ్నజ్ఞనంబులను దర్శించె నపుడు. 54 

- మెండుగా నృశువులం గండ్లు నిండిపోవ 

నిండు _కోధంబుచేం గడు మండిపోయి 

వడిగ నా సుమి తానంద వర్ధనుండు 
_అక్ష్మణుండు రాము వెంటాడె |పొౌణమ యుడు. లగ. 
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రాము నఖిషేకనునకు నేర్పజచ(బడిన 

పూర్ణ కుంభ (పచక్షిణమును చేసి 

అచట దృష్టిం జరింపసేయకయె రాము 

డల్లి కన్నుల తలవంచి మెల్ల 6 జనియె. 548 

రాము నా మహాలక్ష్మిని రాజ్య నాశ 

కృత్య మీంతేని తగ్గింపలేకపో యె 

చొచ్చి లోకాభిరాముడౌ సోము కాంతి 

ఈక యంతేని ర్యాతి కగ్గింవనట్లు. ఫ్4్ష9 

ఆ మహాటవిం జనంగోరు రామునందు 

రాజ్యమును పొందుమన విన్న రామునందు 

చిత్తవికియ యేమి వీక్షింపంబడదు 
అనయ మతిలోకుడగు వానియందు బోలె. ఫస్) _ 

శుభమౌ ఛతముసొంపుం జామరము లచ్చోటన్ నిషేధించి యా 
నిభ్భతంబౌ రథమున్ త్యజించి జనులన్ ఫ్వీయాత్మ సంబంధులం 

దభ-రుంబున్ వచియించి రాముండెదలో న్నార్తిన్ నిరోధించి స్వ 

[పభుతన్ జూసి స్యమాత కపి యము తెల్పన్ బోయె యు క్రాత్ముండై * 

ఫ్! 
సత్యవాది శ్రీమంతుడు సత్త షగుణు(డు 

హితుండునౌ రాము మోమున నే వికార 

మెనం గనుగొనరీ సమయంబునందు 

అబు కులీనులు శ్రీమంతు లై నవారు. ఫ్ 

ఆ మహబాహు వుచితమౌ నాత్మహర్ష 

మెన్నండునుగాని తా విసర్జింవలేదు 

అంవలీమ శరత్కాల సుధాంచ లెపుడు.. 

స్వతనువందు తేజంబును వదలనట్లు. ఫ్ఫ్ ఫై 
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ఎదుటంగల సర్వజనముల 

మధుఠంబగు నూటలాడి మన్నించుచు సొ 

హృదయుడు శ్రీరాముండు స 
మ్మదమున జననీగ్భహంబు మసలక చొచ్చెన్. ఫ్ట్ఫ్శీ 

శనలోని దుఃఖ మడంచుచు _ 

గుణములలో నన్నతోడంగూడ సముండై 

ఘన వి కమంబుగల ల 

క్ష్మణు డన్నను ననుసరించి చనె లోపలకుస్*, . py 

జననిగృహ మలరి చొచ్చియు 
చనుదెంచిన యావివ త్తి సరిగాగనుచున్ 

కనండు వికారము రాముడు 

' కనె నా ప్పజనము వివ_క్తి కనుననుచింతన్. కక 

ఆ నర్మశేస్టుండు నృపు గృహంబునుండి' 

మోమునందు నంజలియొగ్గి పోవుచుండ 

' స్త్రీల యంతఃపురమునందు కోలహలము 

బహు శమగు నా_రనాదమున్ బయలుదే తె. ఖ్? 

ఎవ్వడు తండ్రి పంపింపకున్నను పోయి 

యంతిపురికి నెల్ల నగునొ శరణు 

ఎవడు పుట్టినదాది నెటు దల్లి కౌసల్య 

నరయునొ యటు మమ్ము నరయు చాడా 

ఎవండు వరుషమాడి యింకం గోపపెట్టినన్ ' 

విడిచి (కుద్ధులను శాంతింపకేయు 

ఎవ్వండు సర్వుల నెప్పుడు బంధులం 

బోలెను ప్రేమతో జాలంజూచు. 
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అట్టి రాముని లోకా శ్రయంబ మైన 

వాని విడు రాజు నిర్చుద్ధి బాధ పెట్టు 

అనుచు గెల్లరు మహిషులు నధిపు దూజి . 

డత్వ లేని గోవులవలె బారు మనిరి. వి 

ఆ మహీపతి యంతఃపురాంతరమున 

ఘోరనౌ నా_రనాదము నాలకించి 

పుతశోకంబుచెం గడు. బొగిలి పొగిలి 

అసనంబందు లోలోనె యడంగియుండె. 559 

ఆపు అవ్యధవచే రాముండో యా _ర్ధింజెంది 

ఎంకొ ఘీంకరించెడి ద్విరదేం్యద్రుండట్లు 

బాహ్యమగు (ప్రైణమైనట్టి [భాతతోడ 

(పకటపశి తల్లి యంతఃపురంబు చొచ్చె. 5£0 

వ. ఆట్లు రాముడు తల్లి యంతిపురము చొచ్చి యక్కడం గూర్చున్న 

వృద్ధుడై న పురుషుని వరమ పూజ్యనీ నిలుచున్న చి చోఅవుంది యితరులను 

జూచెను. రాముని జూచి చూడంగనే సమీపించి “విజ జయీభప” అని జను శబ్ద 

ముతో రాముని ఆభినందించిరి. ఆంత రాముంగు "మొదటి" రెండు కక్ష్యలందు 

జోచే సక్కరింవబడిన వృద్ధులె స “వేదసంపన్ను లై: న (బోహ్మణులను చూచి 

వారి కభివాదనముచేసి మూడవ కక్ష్యను |పవేశింఛి రుంమగబ ప్రీలను బాలు 

రను ద్వారమును రక్షింవ నాస్త క్రులగు వృద్ధుఏను' పోచేను, వారు జయజయ 

శబ్దములచే వర్ధిల్లి (జేసి రోమమాతకు రాముడు " వచ్చినట్లు వెళ్లి నివేదించిరి. 

అపుడు 561 

అపుడు దేవి కౌనల్యయు థ్యానమందు 
ఎల్ల ర్మాతియున్లు. గడిపి" కెల్లి వాజి 

ప్యుతు హితమునుగోరుచు వధికభ్ల క్ట 
శేమహా విష్థుమూ ర్తి ర. బూజించే మీగుల. ర 
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హర్షమునం గడు |వతపరాయణయె యగుచు 

మంఎగళంబగు కృత్యముల్ మజియొసర్చి 

| మం|తములతోడ నగ్ని హోమమ్ము చేసె. . వీల 

అంత శుభమైన తనతల్లి యంతిపురము 
చల్లంగా రాముండును (పవేశమ్ముచేసి 

అగ్ని హో తములో హోమ మాచరించు 

తల్లి కౌసల్యను నయాన మెల్ల (జూచె. వశ 

దెవకార్యంబుక్రై యటు తెచ్చియున్న 

పెరుగు పాలు నక్షతలు హవిస్సు శ్వేత 

మాలికలును నుండాళ్ళు పేలాలు *క్భసర 

పాయస సమిధల్ ఫూర్ణకుంభములం జూచె, వ్ర 

ధవళ మగు పట్టుపుట్టము దాల్చియుండి 

(వతములం జిక్కె యిష్టదే వతకు నీళ్ల 

తర్పణము. లిచ్చుచుండిన తల్లి ౬ జూచి 

దరికింజనుదెంచి (మొక్కియు దరిని నిలిచె. వి 

తల్లి నానందపెట్టు.నా తనయు. దల్టి 

వచ్చి నిల్చిన కొంతసేపటికి జూచి 
వత్నమును నాడుగుజ్జమువలెను, దరిసి 
_మోదమునం గౌగిలిడి తలన్ మూర్కొన్లియెను. ఫీ? 

* కృసర=నూనెపిండివరీపో ' 
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అరి కేదుర్కొనరొనట్టీ యా కుమారు 

రాము బు|తవాత్సల్యంబు [(ప్రబలంచూచి 

ఒడిని కౌసల్య వాత్సల్య ముట్టిపడంగ 

[1పియము హితమునావటుల నీరితిం బలికె. 563 

వృద్దులును ధర్మశీలురు నింక మహాత్ము. 

లై నవారు రాజర్షులు నందునట్టి 

యాయువును కీర్తి మవ వంశమందు* బూర్య 
మందునుండి వచ్చిన ధర్మ మొందుమయ్యు. fel 

పితను సత్య ప్రడిజ్ఞు న్యపేర్యదుం జోడు 

ఇపుడె ధర్మాత్ముండో యభిషేకించు నిన్ను 
ననుచు నాసనమిడం దాక యవల భోజ 

నమునకును బిల్వ (మొక్కే సిగమర నిలిచె. , 570 

రాముడు స్వభోవముననె సమత్వ మొండి 

గారవంబుచేంగూడను (గొళ్ళ (మొక్కి 

దండకారణ్యములకు (పస్థానమగుచు 

తల్లి దరిసి యనుజ్ఞ నోందగ వదించె. ఫ్ట్/] 

దేవి? గోవృుభయము నేగుదెంచినట్లు 
నీజముగ నేఖుంగ విపుడీవు నీకు జాన 

కీకిని లక్ష్మణునికి గొప్ప క్షేశమయ్యె 

చవేద దండకాటవికే, నాసన మిదేల. ఫ్ 

వనిని దర్భాననము వేసెకొనెడునట్టి 

కాల మేతెంచెల గందమూలాలు వండ్లు 

తినుచు మునివోలే నోమీషమును త్యజించి 
విజనవవి సదునారేండ్లు విధిగ నుందు. వ్ 
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ఆ మహారాజు భరతుక్రై యౌవరాజ్య 

మొసగుచున్నాండు నన్ను తాపసుని జేసి 

దండకారణ్యమును పంపనుండె, విజన 

చనిని పదియునాల్లేం డ్లుందు పండ్లు తించు. 574 

వ. అని రాముండు చెప్పంగా 

వనిలోం గొడ్డలిచేతం గొట్టంబడు సొంహౌ మద్దికొమ్మంబలెస్ 

వినువీధిన్ విడి కూలు నచ్చరవలెన్ వే కూలు కాసల్య మా 
" తను, నేలంబడు నున్ననౌ ననంటిబొందన్ బోలు మాతన్ వగన్ 

గనరానట్టి యనుంగుమాతను వడిన్ రాముడు వెందాలిచెన్. స్ 

ఇదివజకు బండ్లు మోపించి వదలంబడిన 

యాడుగుజ్జ్దమువలె దొర్లి యట్లె తిరిగి 

లెచి దీనయె దుమ్ముతో రాచు నొడల 

తనరు తల్లి రాముడు చేతందట్టి తుడిచె. 57 

సొఖ్యములకుం దగియును నసొఖ్యమొంది . 

కుములు కౌసల్య యచటనే కూరుచున్న 

యా నరవ్యా్యాఘు రాముని గని వచించె 

నుత సులక్ష్మణుండగు లక్ష్మణుండు ఏనంగ, 577. 

"నీవి గనుళఈం బుట్టకపోతివేని యింక 

. కోక ముండియుండకపోను, కోకమునకె 

పుట్టికి విరామ | గొత్డునై (వంధ్యశై ) పుట్టు నెడలి . 

ఇంతకన్న దుఃఖము ననుభవింపనుగద, 678 

గొడ్డురాలికి మది నొక్కగోడె యుండు . 

నాకు సంతతె యేమియు శేకపోయె 

అను మనస్తావ మొక్యటె వ్యధను గూర్చు 

ఇంక నన్య ్వ మనస్తావ మేది లేదు." . Ng 
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పతియు పౌరుషరబుననున్న ప్షట్టునైన 

ఇదివజకు నెన్నండును శుభంబేని గాని 

సౌఖ్యమునుగాని గవలేదు సుతుని నిమ్నం 
గనియయన౬ గాంతునను నాశగొనియె యుంటి. 580 

అవవభలగు సవతుల వరనయు్య్యుంగూడ 

సీవు నడవికి రాఘవ ! యేగివంత 
మర్శముల పొడువారి రమ్యములుగాని 

ములికివంటి మాటల వినవలసి యుండు. ఫ్ర! 

స్త్రీలకింత .కంబేను గొప్పశ్లేశ మేది 
నాదు వ్యధ విలావమును నవంత మయ 
నీవు డరీనున్నను నిరాకరింపంబడితి 
ఇంక నీవేగ నాయనా ! మృతియె (ధువముం స్ట్ 

ఎప్పుడును భర్తచే గౌరవింపంబడక 

నేను సమవై నను నపరవై వంగాని 

నమ్ము మెల్ల కై కపరివారమ్ముచేత 
సలతమయో వేనయిటు న్మిగ్రహింపంబడితిం ధ్ 

ఎవ రిదివజుకు నన్ను సేవించినారో 
లేక యెవరు నన్ను వనువ ర్రీంచినారొ 
అ జనము నేడు కై కేయి యినుంగు సుతుని 

సరసి మాబాడపై న మాబాడ రింక. . 584 

సీత్వమును కోధమున నామె నిండీయుంటు 

పరుషముగం బల్కు, కేకేయి వదన మిపుడు 

ఇట్టి దుస్థితి బొందిన యేను నింక 
ఎటులు వీక్షింవంగలం జెప్పుమీ కుమార £ ' ప్ 



= On మణి 30 అయోధ్యకాండ (26వ సర్గ a9 

నింకననుచును వేను వ కీక్టించుచుండ 

సెవజాలను రాఘవ ? స్వల్బమెన, ఫ్ర 
రల భా 

దైన తస నిండు (బతుకునం డనరి యింక 

సడ లి శొచ్యజీవితమును గడువపంజాల, - 58 

ఇటి దుస్టితిలోనున్న యేను నిన్ను 
పి “థి 

యోగములచేక సువవాస యు క్రిచేత 

బహు పరి శమముల చేత వ్యర్థముగను 

దుఃఖముల౯ బెంచికిని రామ దుఃఖములకు. బం 

నీదు వనవాసము వినియుంెనాదా హృది 

వీలకున్నది యిది వ్యజవృ్భథమ యేమొ 

గరము తాకంబడియు గట్టు కరగనటులు, | అ 

నాకు నిజముగ నింక మరణంటె లేదు 
యముని లోకంబున నవకాశమును లేదొ 
శీశువు వీడ్యనేశ్చు మృగిని 'సింహ మటులు 

. ఇపుడె యుముడున్ నను హరింప నెంచకుండై. "క, 
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ఇనుముతోడం జేసీన నాదు హృదియె స్టేరము 

కాన భిన్నమున్ గాదు ముక్కలును కాదు 

ఇట్టివ్యథ మెయిన్ గుప్పిటంబట్టి యుంచె 

రా దకాలాన మరణంబు రాదు |ధువము. 92 

(వతములును దానములు యమాలై నంగాని 
ఇటుల వృధయౌట దుఃఖ మిదేదొ నవము 

సంతతికొజకుం జేసిన స _త్రవమును 

వృథయె చవిటిలోం బాతిన బీజ మటులు. 593 

ఎవండయిన మహావ్యధను వష్కించిపోయి 

స్వెచ్చగ నకాలమరణంబు చెందెనేని 

అత్మజుండవగు నిను వీడి యావు వోలె 
నిష్పుడే నేను యమలోక మేగుదాన. 504 

వృధయె నా జీవితమింక పూర్ణేందు వక్త్ర! 
అబలనగు నేను నిన్నును ననుసరంతు 
వనికి నితోడ వచ్చెద వినును గోవు 
_పేమచే వత్సను ననుసరించు నటులు. ఫ్రిఫ్ 

చాల పొంగిన దుఃఖమున్ సై వలేక 
ఎంతయో రాముఃగని విలపించె ముందు 

భావిలో గల్లు వ్యధలకు వగచె తల్లి 

. తజిని బద్ధు పుకుంగని కిన్నరియు. బోలె. $598 

ఇటులు దీనమై కడు విలపించుచున్న 
రామమాత గౌసల్యను లక్ష్మణుండు 
చూచి దైన్యము కొంచెమున్ జొజక 'వడిగ 
నపుడు కాలోచితమ్ముగ వనియె నిటులు.. . 597 
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రాము డిప్పుడు స్త్రీమాటలకును లొంగి 
సర్వమైవ రాజశ్రీని క్షణములోన 
విడిచి యార్యురాల ! వనికి నడుచు టనంగ 

కొంచెమును నాకును రుచింపకున్న దమ్మ ! పులికి 

వికృత చి త్తుండు వృద్దుడు విషయవఖళుండు 

వనితచేం (బోత్సహింపంగబడినవాండు 

నృపతి కామాంధుల్నడైె తన్నె యెటుంగ డింక 
ఏమి పలుకక యుండును నీ క్షణంబ. జ్జ 

రాష్ట్గిమున నుండి దండకారణ్యమునకు 

వాసముగ గెంటివేయంగంబడెడు నంత 

యట్టి యపరాధమును జేసినట్లు గనను 

అట్టి దోషము నేర్చడినట్లు లేదు. హి 

వృద్ధుం గామాంభఘండ్రై యొడ లెటుంగకున్న 

ధర్మహీనుని సిగ్గయినం దాకనట్టి 

వాలతి వ్యామోహమునం బడిపోయినట్టి 

జనకు నీ క్షణమందునె చంసివై తు. క్ర 

వై 8ంగాని గెంటంబడిన వానిగాని 

ఎదుటంగాని చాటునంగాని చొుచపంగొని 

ఇతనిపై దోషమును వచియించువాని 

భువనముల నెప్పుడును చూడంబోను సుమ్మీ: . 80 

దేవనము బుజుమూ క్రి జితెం దియ మనస్సు 

రిపులపై ని |జెమను |జదర్శించు వాని 
దిరు ధర్మజ్ఞ బుతు నకారణముగ 

ఎవ్వరై నంగూడను విసర్జింపంగలరెం €03 
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మరలనిటు బాల్య భావముం బడసీ యున్న 

యీ మహీవతి వాక్యంబు నెప్పుడై న 

రాజకీయాలు తెలిసినవాడు ప్యుతుం 
డెవ్వండై నను హృదిని గొవించునొక్కొా. 

ఈ విషయమును మానవుం డెన్వడేని 
ఎంతలోన వయితె గహియింవళేడొ 

అంతలోన నాతోబాటు నింతరాజ్య 

మీవుకై వసముగను గావించుకొనుము. 

యమునివలె భయంకరుడనై. యమరియుండు 
ధనువు ధరియించి నీ పొర్మ్వ్య ధరను నిలుచు 

నావజన రక్షీతుడవయి యున్నట్టి నిన్ను 

నిపు డతిికమింపంగజాలు నెవండు ధరణి. 

నీకు న్యపియ మెవడై న నెజపునెడల 
ఈ యయోధ్యను పూర్తిగ నిప్పుడేను 
వాడ్మైన బాణములను బజపిఢమెల్ల 

నిర్మనుష్యగం గావించి నెగడువాండం 

భరతు వక్షమునం దున్న వారింగాని 

లేక భరతునికి హితముల్ చేయువారి 
సందజను వీరిని వడి క్షయంబొన ర్తు 
ఎపుడు మెత్తని జను ధిక్కరించుచుందు. 

మవదు తండి గనుక దుష్టజనుండే యైన 
కై క పోత్సాహమున వై రకొారి యయిన 
సంశయం బేమి లేకుండ సత్వరమును .. 
నిపడ వధియింవంబడుత బంధింవంబడుతం 

రామాయణసుధ 

E04 

60s 

606 

607 

608 
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గురువె యయ్య్యును పొగరెక్కి తిరుగునపుడు 
ఏది కార్య మకార్యమొ యెరుంగనపుడు 
దారితప్పి యకార్యాలం బాజబునపుడు 

ఆతనికి శిక్షచేయుట యర్హమగును, 

ఓ బలాధిక ! యీతండా యే బలంబు 

నెట్టి కారణంబును నాశయించి చూచి 

నీకె స్థిరపడియున్నట్టి యిట్టి రాజ్య కక ట "టల | 
మెల కైక కీయంగ సాహసించుచుండె. 

ఇట్లు నీతోడ నాతోడ నెంతొ గొవ్ప 

వై రమును పెట్టుకొనియె యిప్పట్టునందు 

భరతునకు రాజ్యలక్ష్మిని పట్టి యాయ 

నుర్వివతి కెట్టి సామర్థ్య మున్న దిపుడు. 

(భాతయౌ రాముండనంగ నా భావమందు 

పూర్తి యనురాగమది త త్త్వమునకుం గలదు 

ధనుసుతోడ సత్యముతోడ దానమునను 
ఇటుల నిష్టాన నే నొట్టు పెట్టుకొందు. 

రాముం డొకవేళ నగ్ని నరణ్యమునుగాని 

ఇంక నిపుడు మానక |పవేశించునెడల 

ఏనె మునుముందుగనె | పవేశించినటులు 

తెలిసికొనుమమ్మ యియ్యది డేవి |ధువము. 

అంధకారము నుదయించు నర్ము౭' డటులు 

నీదు బాధం బోగొట్టు నాదు శక్తి 

ఇప్పుడె డేవి నా శక్తి నీక్షించుంగాక 

యింక రాముడు గూడ వీకించుగాక... ఎ" 

[10 

610. 

6 

612 
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814 
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పెతను వృద్ధుం గై కేయిపై [పెమ గలుగు 

కృవణు బాలునివలె నుండి వృద్ధ భావ 

మెంది గర్హి తుండై యున్న యుక్వివతెన 

ఇప్పుడె వాడిబాణముల వధించివై తు. £16 

చ మహాతుడౌ అక్ష్మణు నిట్టి మాట 

వినుచు నేడ్చుచుం గౌసల్య యనియె నిటులు 

నాయనా 1 లక్ష్మణు డెదియన్నాడా వింటె 

నికు నిష్టమెని యిపుడు నెజపు మిట్లె.. B17 

ఆ సవతి యధర ఇవుమాట నాలకించి 

వ్యధలం గుమిలెడి నను వీడి యరుగందగవు 
ధర్మవిద ! ధర్మమందుండు ధర్మ మీవు 
సలువందలతె ధర్మముచేయు కొలిచి నన్ను. ' 818 

స్వగ్భృహమం దుండి గొప్ప తపంబుచేసి 

జననిం గొల్చి కాశ్యపుడును స్వర్ణ మరిగె 

గౌరవముచేత న్యపుం డటు గొరవార్డః 

నేను నొవ్పుకొనను వని కేగవఐదు. 819 

నిన్ను వీడి గోర సుఖమువ్ జీవితమును 
తృజము తిందు నీతోపాదె | శేయమిదియె 
'వగచు నన్నిడి చనుదేని వనికి నీవు ' 
విను |బతుకంగోరం బాయోపవేశ ముందు. 620 

అందుచే పుత్ర 1 లోకవిఖ్యాత మైన 
నరకము నిపుడె నీవు పొందంగంగలవు 
అన్నదివతి సమ్ముద్రుడు మున్నధర్మ 
మాచరించుటచే |బవ్మాహత్య ప్తాందె 1 
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జనము దాము 

7 

దనికిం జనగడెంతుం దలవంచి యనునయింతు. bee 

వండితు(డు _వతచారియౌ కండు బుషియు 
తండి మాటచేతను గోవధంబు చేసె 

మన కుఐంబునం దమతండి మాటచేత 

భువిని (తవ్వి సాగరులు మృత్యువును గనిరి. 623 

జామదగ్ను డగు పరశువాముం. డడవిం 

దం;డిమాటచే రేణు కస్దల్లి నజికె 

ఇబ్నె యింక దేవసములౌ నెంకొమంది 

యభయుడగు తం|డినుడి చేసి రట్లె చేతు. £24 

ఇటులు పితృనాజ్ఞ యీయొక్క యేనె కాదు 

ఇదివజకు చెప్పినటుచేసి రెంతొమంది 

నేను నీకు భిన్న ముగ నవీనధర్మ 
మాచరింప ! బూర్వులదారె యనుసరింతు. G25 

చేయం గ_ర్దవ్యమేం వేలుచేయ నెపుడు 

తండ్రిమాట, చే సెడివాండు తగ్గిపోండు 

తల్లి కిటుచెప్పి యబటు అ క్షృణుని కనియె 

(వధిత ధానుష్కవర్యుండు వాక్యవిదుండు. f2B 

లక్ష్య ణా ! నీకు నాపై గలట్టి యజ 

యు త్తమసే స్నెహ మెటనై నం నుర్విం గనను 

నీ దురాసద కేజము నీదు శక్తి. . 
నీదు వ్మికమం జెరుంగుదు వేన యెపుడు. 627. 



నాజనని దుఃఖము ఘనంు నాస్యసమము 

సత్యమును శమంబును సరిగ నీవు 
తెలిసికొనకుండ నీరీతిం బలుకుచుంటి 

నా సత్యశమముల ప _ర్థించుచుంటి. nb 

ధర్మ మె జగతిని గొప్పది 

ధర్మంబున సత్య మెల్ల ధరియింపం బడెన్ 

ధర్మంబు నాశయించియె 

నిర్మలుండగు తండివాక్కు నిలుచు వరం3 . 

ధర్మ మాశయించినవాండు తండి మాట 

తల్లి మాటను.,|బాహ్మణు నెల్లి వాక్కు 

చతుననుచు వాగ్దానముచేసి పిదప 

వ్యర్థ మెన్నండు గావింప వలనుపడదు. 

వ. అంత 

తం డ్రియాజ్ఞ డాటంగను శ క్రుడంగాను 

తం|డిమాటచేం గైక పోత్సాహపబచె 

కావున ననార్యమగు కా తగతిని విడుము 

ధర్మ మొందు మల్లకు నా మతంజె గొనుము. 

అనుచు సౌహార్దమునను లక్ష్మణుని బలికి 
మరలం గౌసల్యకనె మొక్కి కరములొగ్గి 

వనిశిజోయెడి వను దేవి ! యనుమకింప్కు 
వా (బతుకుతోడె చేయు పుణ్యావములను. 

628 

29 

ర! 0 

Gal 
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ఇంక _బతిజ్ఞ (దీర్చి పురికి నేగుదెంతు 

డివమువీడి మరల యయాతి దివికింబోలె 
అమ్మ ! హృదిని శోకమునిల్పు మా ర్తిగనకు 

తండి నుడిచేసి వనినుండి తరలివ త్తు. bg 

డవు ణుండు సుమి త నేను సీత గ లక్ష. 

తర్చడి నుడి చే యవలెం బూర్యధర్మ మిదియ 
ఆను ! యివి యాపె ! హృది దుఃఖ మడరనిక 

న్యాయమగు వనవాసంబు ననుమతింపు. 634 
©. 

వ్యాకులంబును విహ్యలంబై న యిట్టి 

రామువాక్య మాలించి మూర్భవడి యంత 

మరల స్మకిపొంది లేచి యా మాన్యదేవి 

రాముతో వచియించె నీ |కమముమీర. 89 

సొహృదయముచేత స్వధర్మ శ క్తిచేత 

నీకు పితయెట్లు గురువట్నై నేనుగూడ, 

నీకునే ననుమతియివ్వ నీవు నన్ను 

మిగుల దుఃఖితన్ విడి వెళ్ళ మేలు కాదు. Cee 

నీవు లేకుండ జీవిత మేల నాకు 

ఏఐ లోకము సుధయేల యేల యమృత 

మిందు నీ సన్ని ఛానంబె | కేయమగును 

కలుగు నీ సర్వ జీవలోకంబుకంటె. భి 
ల్ 

నరులచెత నుల్మలచేతం దజుముఖడుచు ౮ 

(_శేష్టగజము మార్గము (బవేశించునట్లు 

జనని కరుణ విలాపంబు విథియుుషురల్య | 

రాము డప్పు డధికముగం |బజ్యలించె. జ్ 
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ఇంచుమించు స్మృకి మెలేక చుద్చై వడిన 

మ తను వ్యధాాపత ప్త పు లక్ష్మ ణుని బక్కె 

ధర్మమందుండి మిగులగ ధర్మ్యవాక్కు 

అప్వుడటుపల్కు రాముడే యర్హుండగును. 

నీదు భక్తిని శక్తిని నేన యెపుడు 

జక్షణ! " యెజుంగుదుంగద పూర్ణంబుగాను 

కోరి నా యభ్మిపాయము గనక యల 

వ్యధితు నను తల్లి తోపాటు వ్యధితుందేతు. 

అనుజ ! ధర్మార్థకామంబు అభిల జగతి 

ధర్మఫలసంపదలకు నిమి త్తంబులగును 

అట్టి మనుజునందవి యవేశ్యంబు కలుగు 

వశ్యసతి యంచు సుత ధర్మవాంచ లట్లు- 

ధర్మ మర్ధము కామంబు తనరనట్టి 

వరుడు “ధర్శని సాధవ ధర్మ మెజుంగవలయు 

అర్ధపరుండు 'క్వేమ్యడగును నవనిపై ని 

కామపరతచూడం _బశ_స్టకరము కాదు. 

గురువు రాజును పిత నృద్దుః డల్లిగాని 

[1పమదమువః గాని కామంబుఐల్ల 6 గాని 

ధర్మకార్య మాదేశించి తగున యేని 

దాని నేన్యశంసుడు చే యంజూవకుండుం 

ఈ పితృవతిజ్ఞ నింక గావింవకుండ 

మండుటకును నేనిపుడు శ క్రుండగాను, 

మనల నాతం డాజ్ఞాపంప ఘను డతండె 

దేవికిని భర్ష గతి ధర్ష్మమై వహించు. 

beg 
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ఇట్టి ధర్మరాజు భువి జీవించియుండ 

నుటి విశేషించి తనదారి మసలుచుండ 

దేవి నాతోడ నిటు బయల్దేజు టెట్లు 

ఇతర విధవరాలై యున్న యింతివోలె. th 

జి గావింపు పుణ్యాహములను 
మది (ప్రతిజ్ఞ పూర్ణముకాంగ మరలివ త్తు 
నట్టి సత్యముచేసి యయాతివోలె. BiB 

కేవలము రాజ్యకారణ మావహించి 

నిఖిల సంవద్యశము వెన్మనెట్టుం జాల 
జీవితము స్వల్పమైనదై. చెల్లునపుడు 

రీంనధర నధర్మమునం గాంక్షింపంజాల. £47 

మనుజవరుండు మాతను |బతిమాలుకొనుచు 
ఫీరుండై దండకవనికి వెడలందలంచి 
అనుజునకు ధర్మత త్ర కంబు నరయం దెలిపి 

జననికి |పదక్షిజముచేసి చనందలంచె. 048. 

వ్యధచే' దీనుండెయై విశేషముగ రోషావిష్ట చిత్తుండునై. 
మధనస్ బ్ గాందుచు నల్కవిచ్చుకనులం 'హైమట్టులౌ 'లక్ష్మణున్. 

విధి సౌ హార్థముకల్లు (థాతనుుపియున్ వీక్షంచి థె ) ర్యంబునన్ 

మధియింపంబడకుండి రాముడు ధృతాంత శృ క్తుడెయిట్లనెన్. 

మది రోషంబును కోకమాపికొని ధర్మంబూని థై ర్యంబుతో 
ముదముంగాంచియు లక్ష్మణా! యిపుడె హూర్యావమానం జెదన్ 

వదలంజేయుము మున్ను నాకునిటులన్ రాజ్యాభిషేకంబు కై. 

యిదె చేకూర్చిన సర్వవస్తులు నివర్తించంబడున్ గాపుతన్. . కటి 
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నాయభిషేకమున్ జరగనందుకు చింతిలు త ల్లిదుఃఖముల్ 
పోయెడురీతి నీవీపుడుఫూని కడుంగడు చేయగావలెన్ 

ఈ యమదుఃఖమొంద క్షణమేని సహింపను, తల్లిదండులం 

దీ మది బుద్ధిపూర్వక మొ నేనునెటుంగ నబుద్ధిపూర్వమో. 650 

నిత్యము పిత సత్యాత్ముండు 

సత్యబలుండు పరలోకసంగతి భయముస్ 
అత్యంతము పొందనియటు 

సత్యముగా కజేయవలయు సొమికియికన్. 651 

ఇట్టియభిషేకకర్మ మర్ది ంవయబడక 
యున్నచో తం|డికిం దావమొందం గలదు 
నాదుసత్యము నెజివెజలేదటంచు 
పితకుం దాపమౌనదియుం దపించునన్ను. 652 

ఇంక నభిషేక మువనంహరించి మిగుల 
త్వరగనేను నిచ్చటనుండి వనికిజచెద 
నేను వనికేగినంతట నృపకుమారి 
యిటం గృతాసర్థ్రయగు వభిషేకింపు భరతు. | 653 

వేను నారబట్టలు తోలుపూనిదాల్బ 
జడలు గుంపుగ ముడివై చి సత్యరముగ 
దండకారణ్యమునకీబనుండి పోవ 
కై కకును మిగుల మనస్పుఖంబు గలుగు. 654 

ఎననిచే నిద్దీబుద్ధి గావింపంబడియె 

ఎవనిమీదను నామది యిటులునిలిచె . 
వానికింతయు వాధకూర్చుంగం దగను 
వేగెదనువనికాలన్య మింకవలదు.  _- 8ఫ్ఫ్ " 



అయోధ్యకాండ (£ఓవ సర్గ) 

రాజ్యమునభిషేకించు నారంభములకు 

మరలనభిషేక కృత్యముల్ మరలుచుటకు 

నాప్రవాసమున కదృష్టమే ప్రధాన 
కారణంబని యిపుడు లక్ష్మణ! (గహింపు. 

నా యదృష్టమె కనుకను ఈయలంఘ్య 

దై వనిర్ణయమును చేయం దలపదేని 
నన్ను బాధపెట్టుటకు నన్నిగతుల 
కైక కీయభ్మిపాయంబు గలుగునెటులు. 

ఎజుంగుదువుగాదె రోసౌమ్య! యిట్లునాకు 

జననులయెడ భేదంబు లేదనెడు మాట 

ఆమెకును నాయెడలం బు|తునందుంగాని. 

యిదివజకెపుడేన్ భేదమీక్షించినావె. 

నాదు నభిషేక కృత్య మణంచుటకును 

నన్ను దండకారణ్యము ననుపుటకును 

ననిన యాయు [గ దుష్ట వాక్యంబులకును 

దై వమునకు వేజొళ నిమిత్తమును గనను." 

(పకృతి సంపదతోంగూడ వరలునది యు 

అట్టి యు_త్తమ గుణముల నలరు కైక 

పతియెదుట నన్ బాధించు పలుకు లెటులు' 

పలుకంగలదోయి పొమర వనితనోలె. 

(పకటమౌ బలమున్వు దై వంబుతోడ 

ఎ వురుషుండు పోరంగ నుత్సహింప గలడు 

దాని (గ్రహణము నిందు నేదై -తె గలదా 
అదియు మన కర్మకంటె నన్యంబుగాదు* _ 

1-1 

క్రి 

$4 



పూ 

దుఃఖ సుఖములు |కోధ భీతులునుగాని 
భవము నభవం బలాభ లాభములుగాని 

అట్టివియు గొంచెమేని యేవై నంగాని 

అవి సమ _స్తము దై వకార్యములె సుమ్మిం 

తొ యు[గతపసులై న న బుషులుకూడ 

వ పళ కిచ వీడింపంబడుచు మిగుల 

| గమైన నియమముల నుత్చృజించి 

మట కేసి (భష్షుకై గాలుచుందు. 
బ్ స! fa 

| 

బేటి సంకల్పము నిటు గావింపకుండ 

ఏమది హఠా త్తుగను ప్రవ ర్హించుచుండుూ 
చువదలు పేట్టణబడినదాని వదలంజేయు 

సదియెగద బై వకర్మమే యగును చెందు. 

బోధపజచెడే నీత _క్వ్వబుద్ధిచే క 

ఆత్మచేత నాత్మమ నియమంబు చేయా 

నాదు నభిషేకము క్షయించినప్పటబికీని 
నాకు పరితాప మింతయున్ గలుగదోయి. 

ఇందుచే నింతయు పరితపింవవలదు 

నను నిపుడె యీవును సరిగ ననుసరింపు 
నాదు నఖిషేక క ఎత్యమున్ సర్వ మిపుడె 

సత్వరంటుగ నువసంహరింపు, 

ఇప్పు డభిషేకమువకయి 'యేర్చజచిన - 

యూ సము స్ ఘటంబుల నెంచికూర్చ 

తాపస, వత స్నానము తరుజమందు 

ఎల్ల నువయోగవడుంగాక యింకమీందం 

రామాయణసుధ 

662 

663. 

664 

685 

606 



అయోధ్యకాండ (బబివ సర్గ కత్తి 

పోని రాజుల (దవ్యంబుతోనె కూర్చు 

నిట్టి సామ్మగి యంతయు నేల నాకు 

స్వయముగా నేనె తెచ్చిన జలమె యిపుడు 
నా |వతాదేశ దీక్ష నొనర్పంగలదు. వట 

కనుక లక్ష్మణ యో లక్ష్మి వ్యత్యయమున 

నెంతమాతము సంతాప మెనయవలదు 

రాజ్యమో వనవాసమో ,పా_ప్ట మవుత 

వన నివాసంజె మన మహావై భవంబు. 5 

ఇట్టి కర్మకు విఘ్నంబు -లేర్పడంగ 

నిపుడు పినతల్లి నతిగ శంకింపం దగదు 
చై వమది [మింగ న్మపియమే వచించె 

చెలుంగుదువు దైవ మహిమంబు నిట్టిదనుచు, ఇగ 

అని రాముండు వచ్రింపంగా' శిరసు నొయ్యున్వాల్చినట్లుండి ల 

క్ష్మణుం డూహించుచు దుఃఖహర్షములకున్ మధ్యన్ మదిన్ నిల్చియున్ 
కనుబొమ్మల్ ముడివెట్టి కోవపజపంగా బుస్పుబుస్పంచు పె 

బ్టైనునున్నటి మహాభుజంగమటులుండెన్ బిట్టు నిట్టూ రెచెన్. £71 

కనగా శక్యముగాక బిట్టలుకచేల గనొమ్మ చిట్లీంచు అ 

క్ష్మణు మోమల్లిన సింహ వక్త) మబులం భాసిల్ల మ_శ్రేభమున్ 
తన తొండంబును ,త్రిష్పునటు కడు హస్త్మాగంబు నాడించుచున్ 
తనువందడ్డను [కిందవాల్చి మెడ యన్నన్ గిందుమీందన్ గనెస్, 672 

వ, అటు లక్ష్మణుండు చూచుచు నన్నతో నిట్ల నియె, 678 



[24 రామాయణసుధ 

కడుధరంబునకుస్ విరోధమగు, లోకాలేంతొ శంకించునం 

చెడందస్ కాలముకానిచోటం బడెదెంకే సం|భ్రమంవీవు, ని 

డ నీవంటి నిదానమున్న ఘను డిట్లెట్టుల్ వచింపంగనొ 
a దెవం బసమతక్టు థధర్మమె యగున్ వీర ర్యంబె కా తంబగున్. 674 
యి చాల 

ఏమని వీసవైై వమును నీవు |ప్రశంసను చేయుచుంటి, విం 
'కిచుపి ముట్టి పొపురెడ నివ్వుడు ధర్మవిశంక చేతు, నీ 

వీవుహి ధవ్యచర్మను ధరించిన పొపుల గు _ర్జెరుంగవా 
దుమిది ధర్మమే కపట మేంచుచు గోడిడువారి స్వార్థముల్. G75 

భదిమయొ వారలు మది నిశ్చయింపరేని 

ఇదివఅకు పూర్వమీ వరమిచ్చి యుండు 
ఇపుడు |పస్తతముగ, గోరు టెందుకొరకు 
ఏదొ వంకను పెట్టి బాధించు కోరకె. . 676° 

దేనిచే నీమకియు రేండు తీరులయ్యె 
ఎవ్వని పసంగమున నీనె యిటు లిపుడు 

సమూహ మొరదుచును౦టీవో బుద్ధిమంత | 

అట్టి ధర్మము నాకు ద్వేష్యంటె సుమి. (77. 

ఏమి సర్వసమర్ధుండ వీవ యటులు 

కక వశమువ వర్తించు క్రావరుండు 

నండి చెప్పినయట్టి గర్హితంబులైై న 

ధర్మదూరవాక్యము చేయందగుదు వెట్లుం 678 

కీల్చిషమువల్లి నిట్టి యాశ్షే శ మిపుడు 
చేయబడె వన్ముగహింవవే యిదెట్లు 

అందుచే నాకు వెంతయో యాంర్తి గలిగె 
వింద్య మీధర్మసంగమున వెలయుచుండె. tig 



అయో ధ్యకాండ (etl నుండి బోవ సర్గ 
గి, 

అటుల కామాంధులు గడు నహితులునై న 

తల్లి దండు లన్ పేరుతో దనరుచున్న 

నిత్యశతులౌ వారి యనిష కార్య 
రం 

మీవు తక్క నెవ్వాండు గావింపం గలడు. 

అరయ ఈ తల్లిదండుల యిట్టి బుద్ది 

దివ్యమని నీవు తలపోసికేని యిట్టి 
దాని నీవుపేక్షింపంగం దగుదు విపుడు 

అది యుపేక్ష చేయమియు నాకనభిమతము. 

పిజికిపందలు వి|కమ విరహితులును 
నెపుకు దై వమును ననుసరించుచుం్యదు 

పీరులును నాత్మమును గారవించువారు 
ఎన్నండును డై వము నుపొసింపబోరు. 

ఇమ్మహి నెవండు పురుషకారమ్ముచేత 

దై వ మతిశయింవంగ సమర్థతను పొందు 
నతండు దై వంబుచే విపన్నార్థు. డయ్యు 

ఎన్నటికిని నాశంబును నెనయంబోండు. 

దై వబలమును పురుషు సత్పొరుషమును 
ఇపుడు లోకము సరిగ వీక్షించుంగాక 

ఆనని దై వమానవుఎ బలాబలాలు 

1పకటమగుంగాక నేడు మత్పొరుషమున, 

ఇపుడు దై వమున్ పౌరుషమే జయించె 

_. ననుచు జనములు బాగుగ కనుగొనెదరు 
దేవి ! రాజ్యాభిషేకమున్ ద్దె వ బలమె 
గెలిచెననిగదా నీవు వీక్షించినావు. 

క్రై 

శర? 

జలే 

64 
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686 ry fy PA Ga హై pfu bh య em PA fe స్ట్ య [ర 

_చబలులై న సకల లోకపాలురేని 
కల సకఅమగు మూండు లోకములుగాని 

నె మాభిషేకముస్ నిలుపలేరె 

మన తండిసంగతి యేమి చెప్ప. 687 

ఎవ్వురై తె నీ వనవాస మిపుడు మిగుల 
వారువారె సమర్థించి [వబలినారొ 

వారె నేడ యరణ్యాలం బదియు నాల్లు 

పత్పరంబు లుండంగలరు పట్టి చూడు. 688 

నీదు వభిషేకమును వడి నిల్చివై చి 
కొడుకు రాజ్యాభిషేకంబు కొజకు |పబలు 

తండి యాశను నింక పినతల్లి యాశ 
నీ నిమెషమువందె ఛేదించివై తు. 689 

ఉఊగమైన నా పౌరుష ముటిక్ లేచి 

ఎటులు వారి బాధకు |బభవించి మించు 

అటులు దై వబలంబు నీ యండనున్న 

వను విరోధించి గెలువగన్ జాలదిపుడు. 690 

ఈవు |ప్రజనేలి తుది వనికేగినంత 
వేలయేండ్రేగ నీసుతు లేలలగలరు. 

నుతులువలేం జూడ (వజనిల్చి సుడుఐపై ని 

మునుపు రాజర్షులటు వని జమట తగును. 691 



అయోధ్యకాండ (దివ స ర్ల TA 

రాజ్యమందాశ రాజు చలాతుడౌచు 

ధర్మమును చేయకున్న నీ ధరణి నేలు 

నేను- గట్టు సర్మదమునటు- నీదు రాజ్య 

మతిగగాచి వీరుడవౌదుం | బకినచేతు. 92 

ఇపుడు శభ జలాల నభీషేకించుకొనుము 

ఆ పనులకయి నీవు తయారుకమ్ము 

రాజులందజ వారించి రక్షసేయ 

నే నొకండను చాలుదు నింకమీద. ళో 

ఈ భుజము లలంకారార్థ మేమి కావు 

ధనుసు నియ్యది హ హ స్తభూషణము కాదు 

కత్తి భూష (కులు కమ్ములు కావు కట్టెలకును 

అన్ని యివి నాల్లు శతుక్షయంబు కొజికె, శ్ర 

నాకు ననురూవ శ్యతువున్ గననునేను 

మెరపువంటి నాక _్తిచే *హరినె గెల్తు 

కరి హయ నరుల తొండాలు కర శిరస్సు 

లెల్ల నరకి దుర్గవముగ నిలను. జేతు. . 85 

వ. మజియు నా ఖడ్గధారవే నకక.బడి యెనుగులు మెరయుచున్న 

కొండలపలె మెరపులతోంగూడిన మేశును ముపతె రెండుగా భూమిమీదం బడును. 

నేను ఉడుము చర్మమును వేళ్ల కుం గబ్లుకొని ధనుస్సు ధరింవంగా పురుషు 

డై నవాండు ఎవండు నాయెదుట నిలవంగలండు. చాలబాణములువేసి ఒక మను 

వివి హరి=ఇ౦ద్రుడు+ 
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ష్యునిం జంపుటకాదు ఒక బాణముచేతనే చాలామంది మనుష్యులను నర తురగ 

రి చర్మములను ఒకసారిగా గొట్టంగలను. నీ [పభుత్వమును నృపతి (ప్రభు 

త్వమును చూపంగల నా యసప్ర్ర్మపభావము ఇప్పుడుగదా అందరకుందెలియును . 

ఇష్టుడు చందనసారము ఫూసికొనుటకు కేయూరములు ధరించుటకు వసువులు 

విమోచనకు సుష హృదుల పొలనకు అనురూపమునై న యా బాహువులు నేడు 

ని యభిషేకమును విఘ్న ముకలిగంచువారిని వారించుటలో తగిన కార్యమును 

సెరవేర్నంగలవు. చెప్పుము ఇష్టుడు టీ శ|తువుఐ (పొణములను యశసు+ సమ 

స్వే హీతులను హరింపవలెనో ఈ వసుధయంతయు ఎట్లు నీ వశమగునో అట్లు 

కావించుటక్రై నా కాజ్ఞ యిడుము. ఇదిగో నీ కింకరుండను ఎదుటనుంటిని” అని 

లక్ష్మణుడు పలుకగా గ్ర్రిగ్ర్ 

కంట న|కులు విడనాడి, కనుల దుడిచి 

రఘుకులాబ్దీచం|దు డయిన రాముండనియ 

కసొమ్య ! పితృశాసనము శిరసావహించు 

జనునిగా నన్నెజుగు, మిదే సత్పధంబు”. 697 

తం|డియాజ్ఞ ౬ బాలింప సిద్ధముగనున్న 

రాము ధర్మిష్టుం గౌసల్య యీ రహిని బలికె 

వ్యధంగనని ధార్మికుండు దశరథుని సుతుండు 

నిట్టినాబిడ్డ యెటు లుంఛవృ క్తి (బతుకు. 698 

ఎవని భృత్యులు మృష్టాన్న మీటు భుజింతొ 

వనీనతడు (వేళ్లు పండై టుల్ తినంగలండు 

గుజిని [పియునీ రాముని రాజె వనికి బంవ . 
౫ .ంకు వినినమ్ము జనియింవదె వనికళుకు. ఉం. 

లోకుల కభిరాముండవ్టై న సేకె రామ ! 
వవగమవ మెందువల్ల సంపా ప్పమయ్యె 
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ఆ యదృష్టమె చె ంల్ల రకా _ర్రియిడుచు 

నథిలలోకాల బలవంతమయ్యె నిజము. 70 

మదిలో పుట్టియు నీయదర్శన మరున్మా తాన వర్టిల్లుచున్ 
రుది తాలాప సమిత్కుశం బగుచు నశుభాజి హోమంబునై 

వ్యధితా కోశన ధూమమై బహుళ నిశ్వాస శమంబై. గతి 
వ్యధమై శొకపుటగ్నె వేసవిం దృణంబగ్నింబలెన్ గాల్బుంబో. 701 

అరుగు తన వత్స. నావెట్టు లనుసరింప 

దేను ని వేగుచోటికే యేగుదెంతు 

ననిజనని చెప్పవినిపురుషర్షభుండు 

రాము డతిదుఃఖ తల్లియౌ నామె కనియె, ig 

కైక వంచింవ నేనును కానకేగ 

నీవును త్యజింప నిజము జీవింపం డతండు 

ఇంతి భర్తను విడచుట యెంతొ [కూర 

_ మది మనసు చేతనైన నీ కనుచితంబు. 0కే 

నాదు తండి కాకుక్టు. డిలాధినేత 
ఎంతవర కేధరణిని జీవింవియుండు 
ఆంతవరకు శుశూష 'చేయంగవలయు 
నదె సనాతనధర్మ మటంచు. దెలియు. 70 

వ. అని రాఘుండు చెప్పగా శభ్రదర్శనయగు కౌసల్య అట్లై యని ఎవరి? 

కిని కేశ మాచ్చరింవని రామునిగని (పీకిపొంది యనెను. అపుడు ధనుర్ధరులలో 

(శేస్టుండగు' రాముండు ఎక్కువ దుఃఖించుచున్న తల్లి తో మరల నిట్లనెను. 702. 
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పతి గురువు రాజ శేష్టుడు ప్రభువు నగును 
నేను నివు పీ తాజ్ఞ( గావింప వలయు 

ఇపుడు వదియు నాల్గేండులు విపినమందు 

ఎంతొ విహరించి నీ మాట వేను జేతు, 7e 

అట్లు రాముడు పలుకంగ నాలకించి 

కనులు నీళ్ళులునిండగం గష్టవడుచు 
సుతునియందలి వాత్సల్య మతిగ పొంగ 
రామునితోనిట్లు వా(కుచ్చె |వకటరీతి. (07 

“ఈసనతులమధ్యను నేవసింపతేను 

పితయపేక్షచే నడవికి వెడలెదేని 

ఇప్పుడె సను త్రీసికొనిపొమ్ము మృగినిబోలె” 
అనుచు నేడ్చుతల్లి కి రాముండనెను ధృతిని. 708 

[బతికియున్నష్త్రీకింతి దై వతము |వభువు 
సీకునాకు రాజెప్పుడుస్ విభుడెసుమ్మి 
ధీయుతుండు లోకనాధుడువై యెసంగు 

నాధుడుండ ననాధుల మౌదుమెట్లు. 709 

[వతముపవాసముల్ సలిపిథామిని యెవ్వతె యు _త్తమస్థితిస్ 
వతికనువ ర్లనన్ జలిపి బాగుగంగొల్వదొ యాయెపొవయా. 
వతిని భజంప నింతిగను స్వర్గము వేరని దేవు మొక్క కేన్ 
వతిని భజించుబే వరమువై దిక లౌకిక ధర్మసమ్మతిన్. 

వహ్నికార్యాలు సలిపీ దేవతల |వతుల 

(వొహ్మణుల పూజచేయు నా బాధ పోవ 

ఇట్టె నా రాకణ గోరుచు నెపుడు వతిని * 
గొల్బుచు నియతావారవై పలుపు నియతి, tl 



అయో ధ్యకాండ (Bl నుండి ర5వ సర్గ ial 

నేందిరిగిరాగ ఈ-ధర్మనిష్టుండు పతి 

(బదికియున్న చో సి కోర్కె యిదియు. దీణు” 

అనుచు రాముడు పల్కంగ న్మశు లురల 

వ్యాకులయగు కౌసల్య పుతార్హిం బలికె, {Ie 

నీ వన గమన స్థిరమతిన్ ద్రిప్పలేను 
ధీర ! కాలమియ్యది దురత్మికమంబు 

అరుగు నాయనా t నీవు నేకాగమతివి 
నీకు తభమౌత, నీ రాక నే సుఖింతు, 713 

ఈవును (_పతిజ్ఞ నుముగించి యిటకు రాంగ 

తండి బుణము తీరగనే ముదంబు గాంతు 

ఈవు నా మాట కాదని యేగుచుంతి 

విట్టి దైవ మలంఘ్య, మూహింపలేము. 714 

“వెడలు మిపుడు మహాబాహు ! వెడలివచ్చి 
నాయన ! ననుసామో క్రి నానందపెట్టు 
జడలు నారబట్టలు దాల్చి నరగ నిపుడె 
శిరుగవచ్చెడు కాల మేతెంచుంగాక. 75 

'వనినుండ నిశ్చయించిన 

తనయుని నారాముం జూచి తల్లి యు నుమతిన్ 

అనె నిటులు పుణ్యాహవ 

చనములు గావింపం గో రె జతనము గొనుచున్ 728 

ఆంత వెతవీడి తెచిజలం బాచమించి 
చమూనవతి తల్లి రాము కళ్యాణ మెంచె 

వెడలు రఘురామ ! నిన్నా పివేయంజాతి 

త్వరగ. తిరిగి రమ్మోయి సత్పధిని నడువు, ti 
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ga స్త న చ ఇ 

We శో 13 దశా జే జడల. ల్ల ళీ 

కే he సను వట చ క? pan ఇల వాంచ చెద? డంప్ 4 se) 

wom క కా _ జ జట ఇ 2 అల్వా నై 
713 

Pye నన జస వ కం నన్ను రక్షింతు. న అ 

వీ 

పిచ్చ మాతృ పూష సతత సత్యనిరతి 
| 

దాక నిన్ పంటే యుుంగొాక a ఆజా పలు స్వే ఫీ aK జ్. Ci 

అ uw Ma జవ వ 

యము పశ లజ, రుం అదిత లౌ 
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తనవంలు సంతాల్ మనుచుంగాక 
@ 

డి క whe SY! “ we one అధ - 

చ Ey దయ్యాలు Eo WTO ఈ 

జుంగముల్ సింహము లోముంగాక 

ny 

పాఫవళ్వాదేవులు సురల్ స్యస్టి గూ రర 

పరు ఢార్భ ధాతర్య
ముల్ స్య ప్ గరా cy 

గ కదంఖ దర్పతులు పూడ స్వ స గూ ర్లు 

న అసలు “ ప అగ శ my" శశ ఇస చ > 

అ చం 5 నూసాములు ww ణి యిత్తుతం 718 
* ద అవాలి 

ఇ గ్ దో జా జు జో 

KR 33 మరస ధే సే ధం రై సున్ గుహుండు ధాతీ9వండు, సస్తర్షిగీ 

గపాతులునె నాంచుంయన్ దినల్ ,గహములున్ సంద్రంబు లాకాశముస్ 

క్షితి నక్ష,తము అంతరిక్షము సమజ్ సిళ్లుల్ వసుల్ సంధ్యలున్ స 
శ fa డా దొ టి రు 

దిపప్తుళుల్ సుఖనున్ శుభందినువు రా రావిత్యుల్ నినున్ బోచుతన్. 720 

పరి సంవావనలనేయు ది దకుతుఎస్ వన్య గసత్వంబులస్ 

ఘనమై రౌదములొ పిశాచముఎనే _కవ్యాదచే నే భయం 

క్ ఎత్తుత తట స స్ప ముశక౦ ట్ దంత ముల్ వానరుల్ 

పెను సింహంబులు నేన లున్ పులులు పీడింపంగ లేకుండుతన్. 721 

స్త్ గ్లో! Gh fr 
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కొమ్ములున్న వి, బుక్షముల్ కోరలున్న 

యితర నరమాంస భుక్కులు నెపుడు నిన్ను 

హింస చేయకుండుత నేను నింక పూజ 

చేయ నెవ్వియు నిన్ను హింసింపకుండు. 

శుభమౌత మార్గ్లముల్ శుభమౌత వన్యముల్ 

బలము సిద్ధించుత స్వస్తి యగుత 

క్షితి నంతరిక్షాన క్షతులు లేకుండుత 

దైవ విప్ల వములు వోవుంగాక 

అర్చితుల్రై_ చందు డర్మ యమ కుబేర 

గురులు కానల హాయిగూ ర్లు? గాక 

బుషిమోము వెల్వడు నీమంతముల వహ్ని 

శ్వసను. డోముతను నాచమన వేళ 

ఎల్ల లోకాల పతి, |బహ్మ బుషులు సురలు 

కాననున్న నిన్ రక్షింతుగాక పుత ! 

అనుచు గౌసల్య మాల్యాల నర్పచేసి . 

స్తుతుల గండాలం గొల్చె దేవతలనెల్ల + 

రాము మంగళశముకై |పధితాత్మ వి పుచే 
విధి రితి నగ్నిలో _వేల్వంజేసి 

సమిధలు దెచ్చి హోమములు చేసి 

విధి నుపాధ్యాయుచే |వేల్చ్పించి శుభముకై 

[బహు హవ్య శేషము బలిగంూర్చి 

మధుదధు అక్షతల్ మంచిపెరుగు గూర్చి 
ద్విజులచే పుణ్యోహ విధా అౌనర్భి 

జ 

722 

729 
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రాష: మాత దక్షీణరీచ్చి |బాహ్మణులకు 

ప త కధలోన నిం.చుని కే ము సృ ధం hu నిందు కెట్ట శుభ 

కల్గెనొ యా శుభవు నికు గల్లుంగాక 

యనుచు మంగకవాక్యము లాడి యునియె. 724 

అమృతము గోరిన యా గరుడుని శెట్టి 
మేల్ గూర్చె వినత యామేలె యవుత 

అమ్బుకము మథియించునప్పడు వై త్యులంజంప 

నదికి చేసిన వభంబవుత నీకు 

అల కీని, కమములం జెలరేగు విష్ణుని 

కళ్యాణములు రీకుం గలుగుంగాక 

మంగళబముతువులు మహీవార్ధులు జగతుల్ 

శ్రుతులు ద్వీపంబులు శుభము లిడుత 

అనుచు ప్యుతునితలనుంచీ యక్షతలను 
మేలి గంధముల్ రాముని మేనం బూసి 
సరిగ సిద్ధార్థను విశబ్యకరబి యనెడి 
మూలికను రక్షకిడి మం్యతముల జపించె. (మ 

దుకఖ వశవ ర్తినియె యయ్యు దుఃఖ మాప 

పభముకై సంతసముపొందు చొట్బాచూపి 
తల్లి కన్నీ ళ్లురల గద్గద స్వనాన 
మాటచేగాక భావోన మంత మనిమె. 728 

ఆగి తలవంచి మూర్కోనీ కౌగిలించీ 
యా యశస్విని కౌసల్య యనియె నిట్లు 
రామ £ ని యిష్టమైన యర్థంబు దీజే 
వరిగిరమ్ము యథా సుఖమైన యట్లుం . 
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అఖి లార్థములు డిజి యారోగ్యమున నా 

ధ్యను నిల్చి పధిరాగ గనెద నిన్ను 
ద్యధరేగ ముదితాస్యనగు నేను నుదిత చం 

(దునిబోలెం బురింజేరం గనెద నిన్ను 

నెబివేర్చి పిితాజ్ఞ పురికివచ్చియు సభన్ 

సింహాసనం బెక్కు నిన్ను. జూతు 

వనినుండి యిటువచ్చి బహు మంగళమ్ములన్ 

నను సీత సుఖ పెట్టం గనెదనిన్ను 

హరుడు మొదలై న దేవత లసురు లురగు 
లెల్ల బుషులు నాచితం బూజింపంబడుచు 

చిరము వనినుండి వెడలు నీ క్షేమ మెంచి 

నీ హితము గోరుదురుగాక నిత్య మెలమి. 76 

అనుచుం గాజెడు కన్నీరు కనుల నిండ 

మొదట పుణ్యాహవాచనమును ముగించి 

జనని రాముని కట |బదక్షిణము చేసి 

యొడసెడను జూచుచు. గౌంగిలించుకొనియె. 79 

అటులు దేవి |పదక్షిణ మాచరింవ 

మాటిమాటికి |మొక్కియు మాత కాళ్లు 
సహజ అక్షి చే మిగుల (పజ్వలితు డగుచు 

ఈ యశస్వి రాముడు. సీతయింటికేగె. 730 

వ. అపుడు రాముడు నరులకతోనిండిన రాజమార్గము విరాజిలంజేయుచు 

గుణవంతుండుగాన జనుల హృదయములను మధించువాండువలెనై యుండెను. 

వై దేహియు తవస్వినియు నగు సీత అభిషేక విఘ్నవార్తను. వినినది కాదు 
గావున రాముని యౌవరాజ్యాభిషేక వచనముగూర్చి కీలపోయుచు దేవపూశాది 



188 రామాయణసుధ 

- కార్యములు స్వయమునగ సంవేర్చ. కృతజ్ఞురాలయి మదిని సంకోషములతో 
రాజ డర్శముల “జింగినదై రాజప్యుతు డగు రాముని రాకకై నిరిక్షించు 
చుండెను. అంత zal 

“ మెండు ముదమొందు జనులతో నిండియుండి 
"తగి నలంకరింపంబడిన తన గృహంబు 

మనను కుదియించు సిగ్గుతో తనమొగంబు 

వంచికొని రాముండును |ప్రవేశించె నపుడు. 782 

ఇటుల వగచెంది వ్యాకులితేం్యదియు. డగు 

తనపతి సెగిరి వణకుచు గనియెం సీత 

అమెంగని ధార్మికుండు రాము నాత్మనున్న 

వంతయాగక నటంబై కి బయలుపడియె. . 189 

వెలవెలపోయి ముచ్చెమట విచ్చుగ పోయగ [సుక్కు మోముతో 
కలంగిన రాము సీతకని గ్రక్కున చిత్తము కుందంబల్కెని 
ట్టుల నియేమి యో్యోవభు ః యిటుంటి, బృహస్పతి దేవతాక మై 
యలరెన్ను పుష్యతార, ద్యిజులం దభిషేకము, కుందుడేజికిన్, 4 

నూజు శతాకలొప్పి- తెలి నున్ నుజుగుంబకె పొల్చు ఛ|తమున్ 
"నీ రుచు లీను మోముపయి వీ భటులెందుకు పట్ట. రేం వే 

మారులు వేలజేకులు సునూరగు తామరపువ్వుంబోలు నీ 
చారుముఖాన హంస శశి సౌహృదచామవముల్ వెలార్వరో. 7 శ 

వంధిమాగధ సూతు అత్యంత హృష్టులె 
యెంచి మేల్ పొగడ గన్బించరేఐ 

మూర్జాభిషి క్తమౌ మూర్ధానః జరుగు దే 
నెను వేదరత విప్రులు నుమపరేల 
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a 

బంగరు కింకిజీల్ వజిలు నాల్గు హయాల 

పుష్యరధము ముందు కోజదేల 

లక్ష్మణుడు పూజ చేయం గార్భబ్బుకొండ 

వంటి యేనుగు నీముందు పజవడేఎ 

వీర పియదర్శన :ః పసింకిమీరు నీదు 
భ్యద్రసింహాసనము చుట్టి భటులు రారె. 736 

తజిని నభిషేకమింత సిద్ధముగనుండ 

మోము నీదేల పెలవెలపోవు నిపుడు 

మోదమింతయు. గన్పట్టదేమి వీర ! 
యనుచు విలపించు సీతతో నాతం డనియె. 727 

వ్ల 

క్త్ర 1 పూజ్యుండౌ నా తంజి యీ తరుణమె 

నను నరణ్యమున వసింప ననుపుచుండె 

“ప కులీన ? ధర్మ జ్ఞురాలా 1] కరంబు 

శ్రగ్ధవిను నాకెటు వనవాసంబు వచ్చె. 738 

తండి సత్య|వతిజ్ఞు(డు దశరథుండు 

రాజు తల్లి కై కకు మున్ వరంబులిచ్చె 

' ఆమె యభిషేక మిది సెద్దమగుచు నుండ 

_పోత్సహించి నా పితను ధర్మువుస్ గెలిచె. ₹29 

వదియు నాల్గెండ్లు దండకవనిని నేను 

యౌవరాజ్యాన, భరతుండు నలరంబనిచె 

నే విజనవని కేగుచు నిన్ను. జూడ 
నిమ్రుడిటక్కు వచ్చినవాండ నిద్మిగహింపు. . 70 
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భరతుసమీపమందు ననుంబట్టి |పశంసను జేయ కెప్పుడున్ 

పురుషులు వృద్ధినున్న పుడు “పొంగి సహింపరుగా పరస్తుతుల్ 

భరతునిముందు నా గుణములన్ స్తుతియింపకు నన్ను మిక్కి లిన్ 

సృరణయొనర్చకే యతని సన్నిధి, , దన్నతింబట్టిపోవుమీ. | 741 

మునుపటి యౌవరాజ్యమును భూపతి యాతనికిచ్చెంగాన నా 

తని కనుకూలవై నడచి తద్దయు నాత డను; గహింపంగన్ 

చను? పయిగా + నృపుండత౭డు, నా పితృనాజ్ఞను వ పూర్తిచేయగన్ 

చనెదను కానకిప్పుడు, మనస్వినివై స్థిరబుద్ధినుండుమీ. 742 

చను మునుల్ వసించు వనికేంగగ న్వును వూజ్యురాల 1 క 

ళ్యాణి ! వతోవవాసముల రాజిలి పొద్దుట! దై వతార్చనల్ 

తోదె యొనక్చి యా దశరథున్ నృపుం దండినిగాంచి మొక్కి దుః 

ఖాన గృశించు మాతం గడుగారవముంచియు (మొక్కు ధర్మతన్. 749 

పిదవన్దక్కిన మాతలందు [వణయ్య్మపేమాదరా లురిచు నా 
మది ఈ మాతలు నందజొక్కటె, మనంబందున్ విశేషించి యిం 

దుందగస్ (భాతగ ప్యుతుగా భరత శ్యత్నుల్ గనందగ్గ వా 
రిదిగో చూడుము నీదుపాణముల కెంతే |బీతులౌదుర్ పియా ! 744 

భరతుని కెవ్వు డృపియము భావమునన్ దలపోయరాద, యా 
భరతుండె రాజు దేశమును వంశమునేలు |పభుండు నెప్పుడున్ 
ధరణివతుల్ సుశీలముల దత్సమయోచిత యత్న పడ్ధతిస్ 
గరమున పూజచేయ దయగాంచెద రల్లెద రట్లు గానిచో. _. 745 

అహితము చేయుచో వృవతు లౌరసప్యుతులంగూడవీడి స 
న్నిహితుల శ క్తులౌ జనుల నిత్యము తాము [గ్రహించుచుందు రీ 

గృహముననుండి నీ వనునరింపుమి యా భరతక్షితీశ, ధ 
రహిత ! వవంబు+ బోదు దీయ t మార్కొన కేరిని విన్ము నానుడుల్. 

148 
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అని కాముండు వచింప సీత _సియురాలాత్మప్రియాలాపయున్ 

స్ మ _గుద్దురాలగుచు భృ్నర్తన్ బల్కె నీ రీతి “నే 
వా, కుచ్చికి వింత “తే వికకనంబా నిళ్చయంబిద్ద న్ 

వనుమాటల్ విన రామ ! నాకు బరిహాసొలంబ మయెంగడున్, 748 

* ఇది వీరుల్ బహుశాస్త్రవిదులౌ పృథ్వివీప్వుతుల్ వచిం, 
పందగున్ వాక్యముకా, దనర్హమ యశఃప్యాతంబు నీ వన్నదే 
మది కశావ్యమ, యార్యపు'త 1 పితలుస్ మాతల్ సుతుల్ [థాతలున్ 

వధువుల్ స్వ్మ్పప్రియపుణ్యరాశిందినుచున్ భాగ్యా లుపాసిం్యతికన్, 747 

పతి భాగ్యంబులచై. తే 

సతియొక్కతె పొందుచుండు సతతం బిష పుడున్ 
పతి భాగ్యము వనమగుట, నృ 

పతి యాజ్ఞ యిడి నటులయ్యె వనినుం డనుచున్, 148 

| పాఠాంతరము; 

* ఇది వీరు లస్త్రళస్తక 
విదులో రాజన్య సుతులు వినంచగినదికొ 

డిడియొ యనర్హ ము నయతి - 

(పదమిడి కనరానిది సుమి (ప్రస్ఫుట జగిలిస్, 1 

_ పితయును మొతీయు [భొాతయు 
సుతుండును స్నుషయును తమతమ సుకృతము తించున్ 

. మతిం దమతీమ్మ థాగ్యంబుల 
సతత ముపొసించుచుందు జగకీతలిళో, 7 
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* పతి భాగ్యంబులు సై కే 

సతి కొక తెకు వచ్చుచుండు సతతం బిపుడున్ 

పతి భాగ్యము వని కనుకన్ 

పతి భాగ్యమయిన యరణ్యవసతియు వచ్చెన్. 52 

సతులకు పతియే గతియగు 
పిత గాడు సుతుండు గాడు విను-తానుంగా 

దతిగో _పేమించుచు నా 

యితవడు తల్లి యునుగాద యిహపరములలో. 754 

చొఆఅంగారాని వనమునకు 

త్వరగ నిపుడు బయలుదేటి తరలెడవేనిన్ 
అరిగెదను నీకు ముందుగ 

ధరణి నలగ్యదొక్కుచు పథి దర్భలు ముళ్లున్. గ్ 

(తాగ మిగులునీటిని బలె 

వేగమె రోషము నమర్ష విషయము విడిచే 

బాగుగ నను. దీసికొనుచు 

నేగుము నాయందు పొపమేది లేదు సుమీ, 758 

పోఠాంతరవుు: 

* నతి భాగ్యంబులనై తే 

వతి యొక్క తె యనుభవించు సతతం బివుడున్ 
వతి భాగ్యము వని గనుకస్ 
వవిచే శాసింవంబడితి వనింజనుమనుచున్. 793 
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చు 

_ నా 
ఇల షా నా గ ఖల డాని రా కు వ షొ శ్ శ 

WE ఆ కా ఎల ఎనీ వల ఆను త ॥ 

పితచేత నూతచెతను 

సతపము వవిధ సమ నము జనిమెడి దితుల్ 

అత్రిగ నేర్చంబ బడికి చే 

గజిని నడువనలెనొ చెప్పలా. బనీయేలా, : 78 

చొజగా శక్యముగాక పూరుషగతుల్ చూడంగలేకుండి యె 
న్నారకాల్ జంతులనిండి పెద్దపులులుం దో డేళ్లు నున్నటి దు 

శృరమౌ కానను తండిమేడనటు వాసంబుందు ముల్లోకమం 

దరుదా భోగములేని కోరం బతిపాదాప్టాలె 'సివించెదస్. 759 

నినుసేవించుచు |బహ్మచర్యమునె యైంకేంబూని |క్రోంబూందేసెవా 

సనలన్ ముమ్మరమౌ వనంబులను నీ సౌహార్దమొప్పన్ ముదం 
బున వాహ్యాశుల అం డేకెదస్ మిగుల, నీవుస్ లోక సంరక్షచే 

యను శ క్తుంఢవు, నాదుమాటయొక లెక్కా నీకుమాన్యపదాః 760 

సీతోం గానలకేగుదెంచెదను నిందేమ్మాతమున్ సంశయం 

జేతోపీంపదు చిత్త, మింకనను మర్లింపంగ శక్యంబు గా 

దే, తీరా వనికేగి నిన్నును [శమంబేం బెట్టుదేమో యటం 

వై తే నీవనుకోకు వియిగను, వండ్లా (వేళ్లు తిందున్ సదా. 781 

నమలఅన్ గొండల గొండకాల్వ అనరణ్యాలింక-రాయంచలన్ 

ముదముంగూర్చుచు నీటికోళ్ల ధ్వనులస్ వ్యాషించి [కొందామరల్ 

గుదులై విచ్చగం చావింజి మెడి కొలంకుల్ చూచి వర్షించి యా 

యుదకాలస్ జలకేళిందే కెద మనంబుజి పూంగ. సీతోడనే." _ 2 
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ఇటు చేలేండ్లును నూజుగాని మది హాయిన్ నిన్నటంగూడి ము 

చ్చటగా గడ్నుచు నన్ను నేనెమజతున్ స్వర్గంబునందేని యె 

చ్చట నివ్వీడిచ రింపం గానియెడలన్ చావే శరణ్యంబు ని 

న్నిటు ప్రార్థించెడు నన్ను. దీసికొని పొమ్మీ భారమేంగా నెటున్, 708 

అని దుఃఖించి యనన్యభావయగుచున్ యాచించు వై దేహినిన్ 

గని యారాముండు ధర్మవత్పలుండు నుగంబౌ నరణ్యంబునం 

దు నివానంబుగ్నుంట కష్టమనుచున్ యోచించి యత్యంతమున్ 

వనికిన్ గైకొని పోవరాద యనుచున్ భావించి తానిట్ల నెన్. 764 

పీత 1 నీవు కులీనవు ధర్మరతవు 
ఇట సుఖముగ ధర్మము నాచరింపు మెపుడు 

వనిని చాలదోషములుండెం గను హితేచ్చ 

వనవసతింగూర్చి నీమతి వదలి పెట్టు. 765 

గిరిగుహలం బుట్టి గిరిగుహలందుండు 

సింహాలు మిగుల గర్జించుచుండు 

ప్యేచ్చ గర్వించి కీడించుచు మృగములు 

'. నిను హన్యమునంజూచి నిత్యమురుకు 

మదపుజేనుంగులు మసలి దాటగరాని 

వరదబురద నదుల్ పొటుచుండు 

హాదల ముళ్ళులనిండి యుదకుల లేకుంట 

. వవకుక్కుటము లార్వంబథములడరు. 

కరాలువాకు పొన్పులరేల |వాలవలయు 

వడినపండ్లతో రేవవల్ గడువవలయూ 

కడుపులో కాళ్లునీచీ శ_క్టీకలిమి వస్తు 
లుండి కావిబట్టలు జడలూనవలయ్లం* 788 
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పితరుల కిష్టదే వతల కతిథిఐకు 

నెప్పటికిని పూజ తప్పరాదు 

మూడుపూటలనెప్ట మునిని స 1 నములాడి. 

మెలగి ని -కుమముల మీరరాదు 

ఏరి తెచ్చినపూల నెపుడాక్షమౌ విధిం 

బలిఫూజవేదిని మానరాదు 

దొరికిన మట్టు కెదో యెదొ యావిరము 

చూడవలఠలెంబడి కూర్చుండరాదు. 

పెనుతుఫొను లంధతమసాలును భయాలు 

వీనికిని తోడెయాకలి, పై నితేళ్ళు 
పహొములిటునటు దచారిలోం బట్టికమ్ము 

మిడతలీగల దోమల నుడువవలెనె. 767 
శ 

దుమముల్ ముళ్ళవి, దర్భలో మిగుల సూదుల్ మేనొగ్లానింబడున్ 

యమముందాలిచి | కోధలోభములు మాయంజేసి దుస్సాధమౌ 

రవ బొందుచు తావస్యవతము దీక్షన్ బూన నెట్లొవ్వు స్వ 

ము భీతిస్ గనరాద, యిట్టివనికేలావత్తు చాలింపుమీ, 766 

వ. అని మహిాళ్ళుండై న రాముండు వనవాొన కే శములంగూర్చి చెప్పి 

వేనమునకు తీసికొనిపోవుట కేమాతము నంగీకరింపకపోవుట చూచి సీత చాలి 
దుఃఖవడి యుతలురాల రామునితో నిట్ల నె, - 



_: సీత వనమునకు వచ్చెదనని రామునితో అనుట ;- 

వసవాసంబునకేవి దోషములుగా వర్ణించి తీవవ్వి యే 

గుణముల్ సుమ్మి గజాలు సింహములు పల్ వ్యాఘముల్ జంతువుల్ 

వనినింకేవెవి యున్నవో యవియు సర్చంబుల్ నినుం [గొ త్తవా 

నిని వీక్షించి భయానంబోవ్యు భయమున్ వీక్షించి యెల్లన్ జనున్. 787 

జనకునాజ్ఞచే వనికీవు చనంగవలయు 

జనకునాజ్ఞ, నే నీడనై. చనంగవలయు 

నీ వియోగంబుచేతను నేనురామః 

యిందె జీవితంబు విసర్జింపవలయు. 

నీ సమీపమునందును నిలుచు నన్ను 
సురల |వభు వోజసుండును దరియలేడు 

వెంట వతిలేనియింతి జీవింపలేదు 

వేజెయిట్టిది పూర్తి జూపించినావు. 

పోనిలెమ్మింతయేల వ్మిపుల ముఖాన 

“వనిని నేనుండగావలె” ననుచు వింటీ 
లక్షణ మెజీంగి యాద్విజవ కృ9ముల వినియు 

నిత్యము వనవాసోత్చాహ నిరత నై తి, 

వననివాసాజ్ఞ నేంబొందవలసి యుండె 

కనుక |పీయః నేను నీతోడ వనికివత్తు 
వారియాజ్ఞచే నీవెంట వనికివత్తు 

అట్టి తజియిది, సత్యవాక్కగుత ద్విజుడుం 

768 

769 

70 

~~ 



అయోధ్యకాండ (778 నుండి 40వ సర్గ్ర కై 

. వనవాసములో ఏయే దుఃఖనులుండునో వానినన్నిటిని ఎలుంగు 

దును. + అవి జికేందియులు కానివారె నునుభవింతురుు. నేను కన్యనై తండి 

యింటనుండంగా సాధువృత్తురాలగు ఫీక్తుణివల్లి తల్లి డమెదుట ఈ సంగతి విం, 

టిని. వనవాసమును గూర్చిన నా కోరికను అవేకములు గా విన్నవించి నిన్ను 

(పసన్నుని జేచికొంబిని. వసవాసమునుగూ ర్చి నీవును అనుమకి యిచ్చి తివి. 

పరా క్రమవంకమైన వనవాసచర్య నాకు రుచించును. ఓ పరిశద్ధాత్ముడా!ః నీ 
పీమచే భర్తననుసరించి గతకల్మషనగుదును. భ ర్హయెనాకు దైవము, చని 
పోయినప్పుడుగూడ నీతో శుభ శసమాగము కలుగుగాక. చనిపోయి నప్పుడును 

సీశ్ళతోగెవతె యెవనికి సమర్చింపబడునో ఆమె స్వధర్మమునుబట్టి అతనిదే 

యగునని యశస్వులగు బ్రాహ్మణుల పవ్శితశుకిని వింటిని. సుజనుల |పవ- 

రన గలిగి పతి యందే _వతముగలిగిన "నన్నేల వనికిందిసికొనివెళ్ళవు? నీ సుఖ 
8 ఖములలో సమభాగురాలనుగదా ఇట్లు దుఃఖముతో నిండియున్న నన్నే 

గనుక నీవే తీసుకొనివెళ్ల నిచో మృత్యువును పొందుటకై విషము |మింగుదును 
అగ్ని లోయండెదను. జలములో బడెదను. అని యిట్లు బహు విధముల బతి 

మాలుచున్నను ఆ మహాబా హువగు రాముడు క్రీసుకొని వెళ్లుటకు సమ్మతింవ 

లేదు. అపుడామైథిలి కన్ను లనుండి వెలువడు కన్నీటితో భూమీని తడుపుచుండ 
రాముండును ఆమెను ఆమెనిర్భ నుమునుండి మరలించుటకై బింబోష్టియగు 

నామెను ఓదార్ను ఎండ ఆమె మానక వనవాసమునకెపోవ నిశ్చయించుకొని, 
. | 772 

= సీత రాముని ఆక్రేపించి పలుకుట ౩= 

జనకజ మిక్కిలి వణంకుచు 

చనవునం |వణయంబుచేత సఖ్యముచేతన్ 

ఘనమగు నభిమానముచే . 

ననఘుండగు ఫతిని రామునాక్షేసించెన్. 770 

మగవేషము వేసిన 

మగువగం బితతెల్చికొనక మానిని నన్నున్ 

మగటిమియెతేని నీకిడి 

యెగి రెను నల్లుండవమచు నేమనుకొనెనోం 2 
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పియించు సూర్యునందటు 

లు పరమతేజస్సు రామునిలోపల లేదా 

యిపుడున్ గనుమను నజ్ఞా 

నప్పు లోకమువాక్కులవి వినంగ నన్ఫతములే. - 75 

ఏమని విషాదమొందెద, 

వేమెందుకని భయము జనియించెను నిలో 

లామా! యనన్యపర న 

న్నీ మాడ్మివిడి వనికేగ నిపుడెంచికివే. 776 

వతిని-ద్యుమతే నపీయ 

సుతుండయివ సత్యవంతు: జొరవను గూడన్ 

(నతమూని నీడవలెం జను 
సతి సావి త్రినిగ నన్ను సరిగాం గనుమీ. 777 

మనసుసనై నను నెన్నడుం 

గనంగా లేదన్యపురుషుంగను నినుదక్కన్ 
అనఘా! రాఘవః నీతో . 

జనుదెంతుం బరకులటనటు చనుమనియెొద వే. 778 

స్వయముగనేనో భార్యను 

వయిగాయువతిని చిరంబు వజకున్న సతిన్ 

పీయురాలిని * శేలూమని 

నయమువ నన్యపురుషులకు నన్నిడందలతే 779 

ననుదీసికొనియు వెళ్లక 

వనికివే బయలుదేఅ 'వ9యత్ని౦వకు మీ 
* శై లూషినస్తు శై లూషా జయాజీవాః కృశాశ్విన! (అనియర్ధము 

భార్యవలన  జీవించువ్యారు నై లూమలు అనియర్ధము 



నికి హొెతమిడు మంటివొ 

కా అకునన్ను నాపనెంచితివో నీ 

వతనికె వత్యండ వగుమి 

యతనికె నివిక వదేయుడగుమీ యనఘా 

నముడిసికొనియు వెళ్లక 

వనికీవే బదులుదేజల (బయతింపకుమీ 

బనివాసందొతపమో 

ఘసమగు స్వర్గంవానాకుంగద నీతోనే 

వనిలో నీవెను వెనుకను 

చనుచును నుండగ విహారశయ్యలంబోలెన్ 
వసన రార్లంబుల నౌ కెది 

యునునేమి వ వరిశమంబు నాదవదుసుమ్మీ 

ల్లు ముళ్లదుబ్బులు 

ఎక ముళ్లుగలుగు చెట్టులునున్నన్ 

తొంక్కెద నీకో 

లౌతోల్లూదిమీద నట్టులరామా! 

2 

ఆవెనుతుపానువల్లను 

నీపెనుదుమ్ము వడిలేచి యెటులన్ క9మ్మున్ 
ఆపెనుదుమ్మే యుత్తమ 

మౌహూసిన మంచి గంధములగు రమణా! 

వనముల లోవలందిరుగుచు 

 తనువుబఢలి సడలనెపుడు తగ పండెద నా 

నునుంబచ్చని పచ్చికబయ | 

లునకంటెనురత్న కంబశ్నులు సుఖమౌనే 

147 
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ఆకులో దుంవలొ పండ్లో 

ఏ కొంచెమొ గొప్పొతెచ్చియిచ్చిన నపుడే 

నాకదియమృత రసంబగ్ను 

మేకొనికందును నది యదెమెయికిీ హితంబొ 

ఆయా బుతువులలోనా 

వ్యాయముగలభించు పూలుపండ్లును తినుచున్ 

హాయిగనుందును తండి9ని 

- మాయమ్మను గృహముగాని స్మరియింపనుగా 

ఆకాననమున నెప్పుడు 

నాకిష్టముగాని దెదియయినం జూడవులే 

నాకయి నీకొదవదులే 
శోకము, భరియింపరాని సుదకిగనుండన్ 

నీతోనుండుటెస్వర్గము 

నీతో కేనుండకుంట నిరయంబగు,నీ 
రికిగదెలిసికొని మిగుల 

ప్రతిని నీతోంగూడ నన్ను వెసంగొనిపొమ్మీ 

ఆనితరభానను ననుమే 
కొని నీవేగనుక తీసుకొనివెళ్ళవృుయీ 

క్షణమే విషమ్ము భక్షిం 
తునుగాని ద్విషువకు లొంగి తొత్తయియుండస్ 

తరువాతంగూడ నాకున్ 

ధర నీజీవితమును దగనె తగదికమీందస్ 

పురినిటు విడివనికేగిన 
మరణంబే శరణమయగు మజివరమదియే ' 

రామాయణసుధ 
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అయోధ్యకాండ (౧0వ సర్గ 

దస నాయాస లు హందిమీందంుడి భర్త న్స్ గౌంగిటంగుచ్చియం 

గన దామూ ్రంవద్దయాడు విషదిద్ధంటై న బాణాల దం 

తినివోలెస్ధృ తభాషృము-న్న రణియగ్ని స్బోలె విడ్చెన్గడున్ 

కమలముల నుండి పడుసృృటికములంబోలి 

యవనిజన నునంబులనుండి యశు9లురలె 

జలమునుండి కోసియు దీయు జలజమట్లు. 

శశినిబోలుమోమెండె భాప్పమ్ముచేత 

ఎతియె లేనటు వడియుదుఃఖించుచున్న 

తజ నటుకవుగలించుకొనియు రాము 

డు బుజ్జగించుచు దుఃఖమరుగనపుడు 

నిట్టు లోదార్చుచును ప్రితినెసంగియనియె 

దేవి! నినుదుకిఖపెట్టి పాప్పించునట్టి 
స్వర్గమునుగూడ చెప్పుడు వాంఛచేయ 

నాకునింతేనీ భీక యస్ మాటెలేదు 
సకల గతుల స్వయంభువునకునుబోలె 

ఓీశుభాననః నీదునుద్దేశమే మొ 

నేసెబుంగక వనవాసమీవుచేయ *' 

నిష్టపడలేకపోయితి నెప్పుడ్డై న 
నిన్ను రక్షించు సామర్ధ్యమున్నంగాని 

149 
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[5 

అన ద్ దా ళ్ జానకీ! నివవనిని కారో 

మాచరింపంబుట్టిన డాసచా 

నిన్ను విడనాడియెట్టులన్ వెళ్ళంగలను 

ఆత్మయుకుండు కీర విడలేనటులనిపుడు 

సజ్జనులు మున్నుధర్య్జ మున్ సలిపినారు 

అడవియేన్లు నుక్కును ను బోలుతొడలదానః 

నాయాధర్మము ననుసరించుచుంటి 
నను-సువర్చల రవింబోలె-ననుసరింపు 

చండి! నేవనికేగకె యుండరేను 

సత్యయుత మైన పితృవా క్కెసాగనంపు 

తల్లి దండు)ల వశవౌట ధర్మ మెపుడు 

దానిదాటి జీవింప నుత్సాహపడను 

మనయధీనము గురుపితృమాతృ సేవ 
దేవతల మెప్పెటులుంబరాధీన మెందు 

నింకపితృమాత్య గురుసేవ కీతిలోకి 
కెన శుభము లేవు కాన పూజింతు9జనులు 

త్యాగము, తగు దక్షిణగల 
యాగము దానమును సత్యమభిమాసంబుస్ 
ఏగతి _బీతృహిత సేవ 

రాగుసందుల్యములు గాను స సం 
x" 

బంట 

ధనధాన్యంబులు స్వర్గము 

శవయులు విద్యలుసుఖాలు తగు, గురుచిత్త 6 

బు ననుసరించినచో. నిం 

కనుదుర్లభ మేవికావ్ర కమాిపాంగీః 

రామాయణసుడద 
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దేవీ 1 నూతాపితృగురు 

సేవాతతృరమతులయి చెలంగు మహాత్ముల్ 

దేవులలోకము, దేవుల 

దేవుని లోకము నితరములు తిన్న గగాంతుర్. 804 

అనఘమనుగు సత్యపథమునం 

జని మొడి పితృదేవు డేదిశాసించునొ దా 

ని ననుసరింపంగం గోరెదం 

దనుగ్యాతి ! సనాతనమగు ధర్మంబదియే. కరో 

వనమున నేను వసించెద 

నిను నేనును ననుసరింతు నిశ్చయమిది చే 
కొని తీసికొని చను మనంగ 

మును వే వలదంటి నట్టి బుద్ధియు వోయెన్, ౪0 

అనఘ 1! మదిరాక్షిరొ ! యనవద్యాంగి 1 థీరు; 

నను నింక సహధర్మచరివై యనుసరింపు 

నాకు వంశంబునకు తగినట్టి గొప్ప 

నిశ్చయంబును నీవిష్టు సెజపినావు. 807 

* ఓవభ్యశోణి ! వనినుండ సుచితమైన 

కర్మచేయు, నిన్ను విడి స్వర్గమునుగోర 
కోరు ద్విజులకు మణులు, భిక్షుకులకన్న 

మిడుము సత్వరంబుగ నాలసింపవలదు. కవ! 

. వెలగలి భూషణంబులును వింతయి యందధములై న వస్త్రముల్ 

పొలువగు నవ్వి [కీడలకుముం దుపయోగమునొందు నవ్వియున్ 

చెలువగుబండ్లు పాన్సులును చేఠిచి విపులకిచ్చి మీద భృ 

త్యుల కిడుమంచు చెప్ప ముదమొందియు నిచ్చె సీతయున్, 809 



ty రామాయణసుధ 

వ. ఇట్లు సీతతో రాముడు చెప్పగా విని లక్ష్మణుండు కన్నీ టిచే నాకులం 
బయిన మోముతో దుఃఖ మాపుకొనలేక యన్న కాళ్ళను గట్టిగాం బట్టుకొని 

(మొక్కి సీతతోడను మహ్మావతముఫూని రామునితోడను నిట్ల నెను. 

మృగసంచారముగల్లు కానలకు మీరే పోవుచుందేని నే 

నింగనిందుందునె నేనువ త్తు ధనువెంక్తేంచాల్చి ముందేగెదన్ 

మృగయూధంబులు పక్షులున్ ధ్వనులుగావింపంగ నాలించుచున్ 

వగలేకన్ వరవన్యసీమ విహరింవస్వచ్చు నాతోడ్డుతస్. 

కోరను సురలోకంబును 

కోరను నమరత్వమేని కోరను ధరణిస్ 
కోరను లోకై శ్వర్యముం 

గోరను నీవుండకున్న6గోరిక లెవియున్. 

అని సౌమి, కి వనాలక్నం జన ధృఢంబౌ నిశ్చయంబూని నం 

త ననేకంబగు సాంత్వవాక్యములచేతన్ (థాత వారించినస్ 

గనకే యిట్లనె మున్నె నాకిట ననుజ్ఞంజేసి నీ వివ్వుడే 

మని వారించెద వెందుకై వనికి వబ్ధంచుంటివో ఇప్పుమీ. 

అని ముందేచనంబోయి దోసిలిడుచున్ (ప్రార్ధించు వీర్మాగ్యు అ 

కబునిన్గన్లాని రాముండిట్టులనియెన్ సౌమ్మితి ! స్నెగ్గుండ. వే 
మనెదనస్ సత్న్సథినున్న వీ రుండవు ధర్మాత్ముండ విష్టుండ విం 

దనయంబున్ వశీపై న | భాతవు బహిశి పాణంబు మితుండవున్.. 

నరె నాతోవనికీవు వచ్చెదవు కౌసల్యన్ సుమి తన్ మజె 
వ్వరు నిస్వీడి భరించువారు చెవునూ ! పర్జన్యు. డుర్విస్ బలెన్ 
నిఠరతంబఖ్నన్. (వజకిష్టముల్ గుకియుచున్ క్లేమరిబు కాంక్షించునా 
ధరబీనాధుండ్లొ కాముపోశములచేతస్ జిక్కెంగా లక్ష్మణా | / 
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౧ 

మర కె కేయిరు : యడ్డులేనిడయి నె సా మాజ్యంబుచే౭బూని, వం 

జెంగన్బడియు న న్న యాసనతులన్గూర్చుండం బోషించునే 

వ! యువరాజెమై కయిక నిర్బంధించి యాడింపంగా 

స్మరియింపంగలడే సుమి తనింక గౌసల్యన్ మదిన్ లక్ష్మణా t 

కని యెన్న ండతడెంచియే స్వయముగాంగాన్తీ మహీజున్ [బస 

న్నునిగావించియొ గాని మాతృతఖమున్ యోచింపు నే నీకు జె 
ప్పినటుల్ చేయుమి, యట్లు చేయునెడ నీకేభ క్తి నాయందు చూ 
పినవాం డౌదువు, ధర్మవే శ్ర! | గురుసేవే గొప్పధర్శంబగున్. 81 

ఇటు సౌమ్మితి ! యొనర్చు నాకొఅకు నిం కిట్ల్టస్మద్వియోగంబు పొం 

దుటచేతస్ మనతల్లి సౌఖ్య మెటుపొందున్ జూడుమీయంచుం దా 

నిటులన్ మె త్రనిమాటలాడుచును వాక్యజ్ఞుండు రాముండు చె 

ప్పుట నాలించియు వాక్యకోవిదుండ యస్త్రన్జెప్పె సౌమితియున్, 818 

జూస్ లక్ష్మణుడు రామునితో అడవికి వచ్చెద ననుట 3_ 

నీ తేజస్సునెచూచి యా భరతుండున్ నీ తల్లి నాతల్లి నిన్ 
దీతిస్ (శద్ధగ జ్మాగతన్ గనుభు నర్చించువ్గదే, యిందు నే 

రిక్ జూచీన లేదు సంశయము నింకేస్, లేక గర్వించి లా 

జై కీరా. కనడ వధింతు ఖలు. దత్సంబంధులన్ లోకమున్. 819 

న్ క్ఞాసల్మ్యక్టు స్విచ్చళ్లోడ వినియ్లోగింపన్ వివాహ్లన నీ 
లో కంబంద్దూనై వెల్లు యూ శరణ, మ్రాలోకించి తర డ్షిచ్చెనో 

యా కౌసళ్యయొ నన్నుంజోటీ (వ్రజ వేళ్లైనం భరించ్చుల్ మరి 
నాకున్ దల్లి కి నామె కావలసినంతస్ బోయు లోటామెకాం 820 
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నన్నుసనుచరులాంజేసి కొనుమి రామ 

ఇంమవిపకిశమెనది యేదిలేదు 

నేంగృతార్దుండ నాదును నీకునిపుడు 

నిష మోజనంబునుగూడ నిండితీటు 02] 

శరముతోంగూడ ధనువును జక్కందాల్చి 

గునపమును బుట్ట భుజముపై ౭ గూర్చియుంచి 

నీకు మార్గము చూపుచు నియమమొప్ప 
ముందు ముందుగ నేనింక. బోవువా౭డ. 822 

ఫలముల్ దుంపలు కానలో దొరకు నేవై నన్ సరే తె తుమీ 
రలఅశై లఅంపుల సానులందును షికారై వెళ్ల వచ్చున్, దినం 
బుల మెల్కౌన్నపు డింకరేల నిదరంబోవంగ నేనెప్పుడున్ 
నిలుచుండంగలఅవాయడ సెల్ల షనులన్ జేయసన్ గడు శ్రద్ధగా. t293 

అని సౌమి త్రినచింవ నీ నుడులకున్ హర్షించి రాముండు ల 
క్షణ్గుతో బల్కెను “లక్ష్మణా ! సరియె యింకన్ నీవు వేగస్ సుహృ 
క్టనులన్ దోడ్కొనివచ్చి యా జనకు యజ్ఞంబందు నం, పీతితో 
ననఘుండౌ వరుణుండు నాడిడిన దివ్యాస్త్రంబులం దెమ్మిటన్. 24 

స మరియు వరుణుం డిచ్చిన రౌదంబులై న రెండు ధనస్సులను 
అక్ష మయళూజీరంయలను సూర్యునివలె స్వచ్చమైన బంగరు పిడిగల రెండు ఖడ్గ 
ములను ఆచార్య గృహమున సత్కరించి యిచ్చిన యాయుధమును శీఘ 
ముగా దెమ్ము అని రాముడు వలుకం౭గా విని లక్ష్మణుడు స్నే హితులకడ 
సెలవంది యిక్ష్వాకుగురువును జేరి యా యాయుధములను గ్రహించి మ్లూల్య 
ములచే నలంకరింవంబడిన యాయుధములన్ని ంటిని రామునికి జూపించ 
రాము డిట్ల నెను. లక్ష్మణా ! సరియైన కాలంబున తెచ్చి వచ్చికివి. నే నిపుడు 
నా దగ్గజనున్న ధనమును . తవస్వులై న భాహ్మణులకు నీతోపాటు సమర్పిం 
తును, ఇక్కడ గురువులందు భక్తి శోనున్న ద్విజ స త్తములకును మనల: బజ్జి 
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వసిషపు, తుండును నగు నార్వుండున న సుయజుని తరగా దీసికొని రము. 
యో ఇంకను ఇతరులై న శిష్యులైన ద్విజులను పూజించి వనమునకు బయలు 

దేజెదమ, £25 

జో 

వ. “అని రాముడు వచింప ఏని యక్కడనే యున్న యూర్మిళశ తన 
(పియభ_ర్థ సంగతి పూర్తిగా నెజింగినది కావున నేనూ తమా వికారము పొందక 

ముఖముచేతనే తన సమ్మతి చూపెను.” (ఇది యనువాదకుని భావము) 

_; రాముడు గురుశిష్యాదులకు దానములు చేయుట ;_ 

పెదప లక్ష్మణుండు శుళంబు (పైాయమ్మునైన 

యన్న యాజ్ఞ [గ్రహించి సుయజ్ఞు గృహము 

చొచ్చి యగ్నిగృహమునకు వచ్చి యచట 

నున్న యా సుయజ్ఞుని మొక్కి యొగి వచించె. ards 

సఖుడ ! రమ్ము దుష్కర కర్మ సలుపు రాము 

గృహమునకును సంధ్యను. నుపొసించి యతండు 

లక్ష్మణునితోడం జనీ యంత లక్ష్మి తోడం 

గళలందేలు రాముగృహ బు గాంచిచొచ్చె,* [27 

అంత రొముండు వేదజ్ఞుడౌ సుయజ్ఞు 

నర్చితంబై న యగ్నిని నటు |వదక్షి 

ఇంబు సితకోంగూడ నొనర్చి పసిడి స 

యుంగరములు కుండలములు నతనికిచ్చి. ఈ. 
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పసిడిసూ తాలు మణులును వలయములును 

మురువు కేయూరములు నన్యములు నొసంగి 

సీత పేరేప రాముండుచె ప్పె “సౌమ్య! 

సరులు రశనను సీత నీ నతెకినిచ్చె. 829 

పసిండిగొలు సంగదములు శుభంబులె న 

శి త్రకేయూరనులు సఖ 1 పీక యుచ్చె. 

రత్నరాజి పర్య రీకమున రమ్యమైన 

యా _స్తరణమిచ్చె మీ మెంయుంటి కమరంజేర్చు. 80 

నాకు శతుంజ నుంబను నాగ మెపుడొ 

మామయిడె వేలనానెముల్ మరల దాని 

నిచ్చుచున్నాండం గొనుమన మెచ్చి రాను 

సిక వెంక అక్ష్మణు నత. డాశీర్వదించె. 001 

అవుడు రాముడప్య గు. (వీయంబులాడు 

అక్ష్మణునిబక్కె నిందునిన్ (బహ్మవోలె 

(ఖాత 1 అగస్త్యుం గౌశికు [బాహ్మణో త్త 

పులను బిల్సి వారలను తృ పినాందజేయ. 832 

నీళ్ల చే సస్యమునుబోలె నీవు మిగుల 
రత్న ములచేత వారి కర్చనలు చేయు 

వారి రావించి వెండిచే పసిండిచేత 

వేలయావులన్ దృ ప్తిగావించి కొలు. . 893 

తల్లి కౌసల్య కాశీస్పు లెల్ల నిచ్చి 

కొల్చు తై తి రీయాచార్యుల గూర్చు విపు 

వేదవిదు యానములచేత వివిధ.వస్త్ర 
ములను దాసులచేం దృ _ప్తీకలుగం గొలుక్జిం 894 
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సూతుండగు చి_త్తరమం డార్యుల డాతండెంతొ 

సమయముననుండి యున్నట్టి సచివుం డతని 
వెలగలుగు రత్నములచేత వలువ లిడుట 

చేత ధనపశుగో సహసేచ్చం గొలువు, శి 

మరి కఠకలాపులును దండమాణవులును 

గలరు, వారు స్వాధ్యాయశీలులయి యేమి 

చెయక యలసులై స్వాదుశీలు అగుచు 

గొప్పవారును నర్చింపం గొాలువనుందు. శ్ర 

వారికెనుబడి మణిపూర్ణ వాహనముల 

నెడు రెండువేల్ వ్యంజన కృత్యములకు 
na 

సెనగ పెసలు లోనగు వస్తులను నొసంగి 

వేలగోవుల మతియు నిప్పింపుమోయి, లః 

జనని నిట |బహ్మచారిణజీ సంఘ మెపుడు 
కొలుచు, వెర్వేణ వేయి వారలకు నిమ్ము 

జనని కౌసల్య దక్షురాల్ సంతసించు 

నెటుల నటద్యిజాతులను హూజింపుమిపుడు. శస 

వ. అని రాముండు చెప్పంగా అక్ష్మబుండు స్వయముగా రాముండు 

చెప్పిన ప్రకారము [బ్రాహ్మణులకు కుబేరునివలె ధనమిచ్చెను. అంత నక్కడ 

కన్నుల సీరొలుకం జూచుచున్న యువజివులకు ఒక్కొక్కరికి చాల |దవ్యము 

ఊపజీవనమునకైె యిచ్చి లక్ష్మణుని గృహమును నా గృహమును ఫూర్వ 

మెట్లు శూన్యము గాకుండునట్లు సేవించిరో యళ్షే మేము తిరిగి వచ్చువజకు 

మీరు కని పెళ్టీకొని యుండుండు. ఆని వలికి గోడుగోడున దుఃఖించు వరిజను 
లకు. గోశాధ్యక్షునిరప్పించి ధనము తెమ్మని యాజ్ఞాపించెను. అట్లుతె ప్పించిన 

ధనము గొవృకొండగాం గనిపించినది. అపుడాధనము లక్ష్య బుతోళకూడ వారికిని 

ద్విజులకు చాల వృద్దులకు దీనులై నవారికి ఇప్పించెను* అంత _ 8. 
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ఇ సేనరినంతవజకగల గోవులు [తీజటునకు దాన మిచ్చుట ;$ 

దాలు యుప వుదువశతండు చార తరుణి, 840 

పెల అను దెపికొనుచును వెడలి తన 
"కట! 

భవతో. బలె గునవము. పొజు విడిచి 
(a. 3 

ధర్మవిము రాముంగను కదా ధనము దొరకు. ర! 
అనంగ నతడు భార్యపలుకు లొలకించి 

కష్బూకొనరాక చిరిగిన కావినెటులో 

చుటం౭డైణి రా రాజు చపయున బై చోచికేన ఉట 
దారికాసె రుచ్చబటవేచి తజినిచూచు 842 

అంగిరసు గొని ది ప్తితో సజురిమీంచుూ 

గా (తదు నె హై వ స సః ఎ వాహపహున చెపండు 

ఆపలెవ్ ; శమెదవకక్ష ౧ కరుగువజికు 

నంత తిజటుండు రామునికనియె నిటులం 843 

నిర్ధనుండ బహుప్పుకుండన్ నృపతిపు త 
హే రుశస్వి ? యుంఛమున జీవించుహడ 
వనముసం డెపుడుందు నన్గననుము దయను 

అనం బరిహసించి రాముండొ యతనికనియె. 844 
“లెక్కలేని గోవుతలోన నిక్క వేయి 
కూడ నిడలేదు దండంబుతోడ వెంత , 
వజికు విసరంగలవొ యంతవజకుగలుగు 
ధేనువుల నీవ యింక? జొందెదవు సుమ్ము. 845 
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అప్పుడతడు శాటి నడుమునందు వడిగ 

చుట్టంబెట్టి నిలంబడి చూచిచూచి 

వెసబలముకొద్ది దండమువిసర్వ సరయు . 

దాటి వేలావులను నెద్దుదరిని బడియె. పతర 

అతనిం గౌంగలించుకొని ధర్మాత్ము6డై న 

రాముండో గోవుల (దిజటా శమమునకును 

సరయుతటినుండి గొల్ల లన్ సరిగంబంపి 

తెచ్చునటుచెసి.వానికిం దెలిపెనిట్లు. న్య 

గార్ల్య 1 నాపైని కోపంబు కనుపజిపకు 

నీ బలంబు చూచుటకునై. నేను నిపుడు 
ఇటుల పరిహాసమును నొనరించినాడ 

ఇంక నీవేమి ధనము వాంచింతొ చెప్పు. 448 

నిబముగాం జెప్పుచుంటిని నీకు నిందు 

ఏమి బలవంతమును లేడ యీ ధనంబు 

మీ ద్విజులకు దానముచేయ నాకు. 

పీకి కీర్తి బాగుగ నార్జింపంబడును. . €49 

అపుడు |తిజటమహాముని యావులన్ని 

కె కొని వమోదమొందియు కడుయశసు 

బలముకలుగ 'నాశీస్సులుపలికి చనగ 

రాముండున్ సుహృజ్ఞనుల కర్ణ ముగ నొసంగె. శా 

రా 

త్వాజులు మ్మితులు భృత్ఫ్యుల్లు దీనజమలు 

ఖిక్షకులు నెవ్వరై నను నాక్షణంబ 

తగిన కాన్మల ధనముల చానములను 

“తృ ప్రిపొందని వారలు లేరులేరు. . త్! " 
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అల్లు 5౮ రాముడు ధనము ర వాగాలకును 

నిచిం పికంజూడ సీకతో నేగెసపుడు 

జానకి యుభంకరింషం బాలు అ 

లైిషశ వారియా యుధము లెంకతొవెలింగెం 652 

ఏండంతస్తుఐ మేడలెక్కి సదనా లత్తైన సొధంబులస్ 

గూడన్జెరి ధనాడ్యులై న ప్రజ హోగుల్ పోగులై భాన్యులై 

చూడన్సాగిరి, నేల గాలినడకన్ సొంపుల్ విసర్జించి త్రో 

డోడన్బోయెడి రాము సీత మునుముందున్ బోవుఫామి, తినిన్. క్ర CG 

ఇరుకై బాటలు చోటులేక జనమెంకేనిన్ హతోత్సాహశీ 

లురునై చూడంగ మేడగోడ గుడు లారోహించి పల్రితులన్ 

పురివాసుల్ పురినున్న జానవదులున్ ఫూబోండ్లు సర్వ |పజల్ 

దురదృష్టాత్ములముంచు మొ క్తుకొని యిట్లున్బల్మ్కెనా రేడ్వుచున్. 85| 

వేనిని జతురంగపేనలుస్ గొల్చునో 

యాతనిన్ దమ్ముండె స్పేత్రక్రొ బు 

ఎవ్వడైె శ్వర్యాల నెనంగ యర్జుఅ కస్ట 

మిడెవాండు నిజముకై యడవి కిగు 

ఎవతె భూమినిపై ని నీక్షింపరానిదో ' 
యామె. బాంధులు చూడ నవనినడుచు 

ఎవతి చంవనముల నెంతొ శోభిల్లై నో. 

యామే వానల సెండ నలసి వణకు 

ఆ దశరథునోటం బిశాచమాడెనే మొ 
లేనిచోం [బియసుతు నెటుల్ కాన కనుపు 
విగుణుండగుప్పుతుని గెంటివేయలేడె 

నడత నభిలార్చ్యు సుతుందో సె నడవికెటు. లు య్ 
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|శుతమున్ శీలము శాంతి దాంతి దయ యకూరత్వ మీ యాజు సం 

తతమున్ రాముని శోభ పెట్టు గనుకన్ రాముండు బాధల్గనస్ 

క్రి తిసర్యుల్ కడుబాధ బొందెదరుగా (గిష్మంబునన్ నీరముల్ 

కతిపొందన్ జలజంతువుల్ హ్యధలచే నాశంబొందు నారీకిగస్. 856 

జగతీనాథధుండెమైన యాఘనుండు కష్టాలొంద సర్వంబు నె 

వ్వగలన్ బొందును మూలమున్నజుకీ ౩ పూల్ వండ్లిచ్చువృక్షంబు కూ 

లుంగదే, మానవధర్శసారము నృపోలుండితం డేమూలమౌ 

నింగ పుష్పంబులు కొమ్మలాకులు ఫలాలీయన్యలోకుల్గదా 057 

ఇదిగో లక్ష్మణుండట్టులీసతు లతో సీపంధుమితాాళితో 

వదుడింకన్ మనరాముతోంజనుదమీపాసాదముల్ క్షేతముల్ 

మదనోద్యానములన్ గృహంబుల తృణంబట్టుల్ విసర్జించియా 

యదనస్రామునితో సమానసుఖదుఃభావేవలై యుందమే 68 

గనులన్నింటిని పై ఎగించిగృహభాగంబుల్ వడంగొట్టియున్ 

ధనధాన్యంబులుతీసీకొంచును సమస్త బుల్ హరింపీంచి దే 

వునిగుళ్ళన్ద్యజియించి దుమ్మువడిజేవుల్ పోవపాడౌనటుల్ | 

దనరంజియంగమూషి కంబు లకు నాస్థానంబులై పోయెడుస్ 89 

జలముల్ లేకయువంటయింటి పొగలున్జల్లారి వాకిళ్లు ' తు 

డ్పులులేకన్ బలియాగమం|తక జవంబుల్ మముల్లేకపా 

తిలుభగ్న ంబుయి కామమట్లుమనచేళ్య క్ష రబులౌగేహంబుల్ 

గలదై యున్న యయోధ్య! బాడడుపురిన్ గై కేయిపాలించుతన్ 880 

వతశుయారఘురాముండున్. 

మనముఘుత్య్యజియిరిచినట్టినగరమువనమౌ _ 
మసయీరఘుర్హామ్టుండ్యున్ : 

మనమును. వసీయించుకావనరజుపుళేం దౌ a 



162 రామాయణసుధ 

మనభయమున పాములుపుట్టలనుత్యజించి 

పక్షిమృగములు చటియల వదలివై చు 

మనభయమున సింహగజాలు వనులవిడువ 

వనముపురమగు పురమును వననమెయవుత 

తృణముతిను మృగములు మాంసమును తినిమెడి 

పాములును పండ్లుతినియెడి వక్షులుండి 
పురి వనముకాగనిటంగై కభరతుడుండు 
వనులవిహరింతు రికరాముండును జనంబు 

అటు నానాప్రజమాటలన్ వినుచులోకారాముండౌారాముండం 
తట చిత్మంబున సుంతయున్గలతచెందంబోకకై లాససు 
స్ఫుటశ్ళంగంబటులున్న తండి్రభవనంబున్ జొచ్చియేన్లుంబలెన్ 
దిటవొవ్పన్ జనివీరులున్ నతులిడన్దీనున్ నుమంతు9న్గనెస్ 

అచటనార్తులౌ జనముల నరసికూడ 
నారి లేకుండ వరిహాసమాడువాండు 
వోలెనై తండి9గనంగోరి నుందెతండి9 
యాజ్ఞ విధిగంజేయగదం(చి యరిగెత్వరగ 

మరలదుఃఖించుచున్న సుమంతు9.జూచి 
లోనికింబోవుటకై తండి9యాజ్ఞ కొనంగ 
ద్వారముకడనే నిల్చియు.బలి కెనతడు 
*హేసుమంత)! నారాకెజిగింపుసితకు” 

కనిరాముండనువన్ సుమంతు9ండు వ్యధన్ గాలుష్యపూర్థె్య్యదియుం 
డునునైై వేచని నిఃశ్వసించు నృపు ధూళుల్ గప్పు నివ్పట్లు నీ 
ళ్లునులేనట్టి కొలంకటుల్ గృసితసూర్యుండట్టులున్న బి యా 
యవమున్, రామునినెంచువానింగనికై యంచాడెభీతిన్ వగప్ 

862 

8:4 

85 

0866 

867 
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'కబ్దపగోధ్రుండు నీసుతుండు ద్విజమిలే )ష్టైప్పభృ త్యాళికిస్ 

స్వధనంబుల్ కడుంబంచి పెట్టి స సఖులన్ సర్వాప్పు అస్జూచి వా 

రిదకిస్ వీడ్కానిచూచినిన్ వనికటై ర్టేరంగ ద్వారంబు పి 
క్కథరానాధ! గ్రహించు, వచ్చి నిలిచెన్గన్గామ్ము మేలయ్యెడన్ gg 

అతండోరవ్నళ అచేత సూర్యుడటు సర్వారాధ్యరాజద్దుణుం 

డతడోవీరుండు సత్య మేవలుకు ధర్మాత్ముండుగాంభీర్య సం 
గతినంభోధియె, యాకనంబువలె- బంకంబంటు కోరానివాం 

డతండే సత్యవరాకిముండు కనుమీయానీసుతున్రామునిన్ 869 

వ అనిసుమంతు9ండుపలుక నాదశరథమహారాజిట్ల నెను. ఓసుమంతాి! 

యిక్కడనున్న నా భార్యలందజను రావింపుము వారందజంచే జుట్టు 

కొనబడి నేను రాముని. జూడంగో రుచున్నాను. అనియనంగా నుమంతు9 

డు అంతఃపురముదాటియే ఆ కాంతలందరిళతో కఆర్య లారా! మిమ్ములను 

రాజు ఆహ్వానించుచున్నాడు రండు' ' ఆలస్యముచేయకుండు” అని 

చెప్పంగా వారందజును భర్త శాసనము తెలిసికొని యామూండు వందల 

యేబదిమంది యొజ్జని లోచపముటి గల దమెడెలు' కోసల్యను చుట్టుకొని 

మెల్లగా ధృతవితలై వచ్చిరి. అంత" భోర్యలు వచ్చినట్లుచూచో రాజు' 

సుమంతా)! నాపుతుఏని' రావిరపుము అనంగా సుమంతుడు రామ 

లక్ష్మణులను సీతతో తీసికొనీవచ్చి ' రాజుడగ్గణకు అభిముఖుడై వచ్చు 

చుండెను. అపుడు దూరమునుండియెదోసిలి పట్టుకొని వచ్చుచున్న 
పుత్తు)నిజూచి వెంటనే ప్రీజనములు చుట్టుకొనలేచి యెగిరీవడి వెగముగా 

రాముని కెదురుగంబరునెత్తి దుకఖోత్తడ' ఆ పుకనీ సమీపింపకుండనే 

భూమి పె మూర్చిల్లివడిపో యక 870 

అపుడట్టుల్ స స్మ ఎతిలేనివాతు వలైదుఖావిష్ణుండై నేలంబ 

డ్జపితన్ రాముండు లక్ష దోరడు' వకిలంహేరల్ వశత (జూ 

చి పడంతుల్ జకం . వయశేడ్వేనిపజ్న హా చ. 

మఃపితంజూడుమటుంచ్చుగాజోలే' క్వితీరవ్రన్ హోస్ట్ హేమపై శ, 871 
యె 7. et. yf 
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వేగ రామలక్ష్మణు అంతం గౌంగిల్లించు 

కొనుచు గుచ్చి యేడ్చుచు సీతకూడ ' నేడ్వ 
శయ్య. జేర్చిరి, రాముండో స్యల్న మాగి 

స్మృతిని గను దుఃఖహితు. డండి9 నెజిగి పలికె 

జ్ మహారాజ!" సెలవిమ్ము పి9మం జూడు 

అందఅకు మాకు నీవె సర్వాధిపతివి 

దండకారణ్య మేగు నాదండ చూచి 
వే గ్రహించి క్రేమమున ననుగ్రహింపు' 

వినక 'సొమికి) వెంటాడి ననుమతింపు 
వనికి సీతకూడను నన్ను ననుసరించు 
ఎన్నాసరియైన హేతువు లెంచి మాన 
రాక మానరై రి సేత అక్ష్మణుడును. 

మానరక్షక! శోకంబు మాని యిపుడె 
నన్ను సీతను లక్ష్మణు నయము మీటి 

'నండజకు మాకు సెలవిచ్చి. యనుమతింపు .. 

ఆ పిజాపత్తియు ప్రజలకటులనింక 

ఇటు అని యనుజ్ఞకై నిరిక్షించుచున్న 

రాముతో బల్కె నీరితి రాజు వేగ 

మున్ను కైకకు వరమిడి మోహవడితి' 
నిగహించి నన్నె యమయోధ్య నృృవతి గుము 

ఇటుల రాజన మొక్కి వచించెంబితకు 

వాక్యవిధు$డు, రాముడు ధర్మభర్త ఎవరుండు 

రాజ! వేయేండ్లకును ఫృథ్విరాజ వ్వె 

యేనా వని నుందు నిన్ను. బొంకిరవనేల' . 

రామాయణసుధ 
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పదియు నాలేండ్లు విహరించి వనులరాజ! 

ప్రతిన తీర్చి నీపదములం బడుదు “ననగ” 
వంత నేడుచు సత్యాన బద్దుం డగుచు 

కైక | పేశేసనంతట క్షాపుడనియె. 

నాయనా! మేలు వృద్ధిక్రై 'పోయిరమ్ము 

శుభముగా జాగ్రతగ పోవు మభయమొందు 

సత్యమూర్తి వయిన ధర్మనిత్యుం డయిన 

నిను మరల్చ శక్యము గాదు నిజము రామ, 

నేండె యిష్పుడె నాయనా! నేటిరాత | 

యన్నివిధముల నీ విపు డరుగ కయ్య 

ఒక్కరోజై న నిను జూచుచుండియైనం 

గూడ మంచి చేసికొనిన వాంఢ_నాదు 

-జనకు నన్నును జననిని గనుచు నుండి 
ఇప్పు డీర్యాతి యిటనే- వసింపు మీవు . 

ఎల్ల కోర్కెలం దృష్తి పాందింపం బడుచు 

నీవు రేపు తగినవేళ కేగంగఅవు, 

(ప్రియములను నీవు నిపుడు నావేయముకొఅకు 
విడిచి విజనవనమునకు వెళ్లుళుంటి . 

విందుచే నీవు దువ్మరకృత్యములను. 
ఎల్ల విధముల నే డాచర్లించుచ్చుంటి . 

_ ఈ యదో నాకు పియముకా కోయి పుత్త9ః 
వినుము నత్యముతో మెట్టు పెట్టుకొనెద 

బూది కప్పిన నిప్పునుజ్లోలియున్న 
మోసకత్తైయౌ స్త్రీచేత మోసపడితి, 

169 
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నావలన నెట్టి మోసము నీవుగనితొ 

దాని దాటుటకై నీవు తలంచుచుంటి 

నాదు కులశీల వృత ము నాశపఅజచు 

కైక నన్నిటు పేరెచెం గనుము పుత త్త! 00% 

_ నాకు నీవు ద్యేష్టసుతుండ వౌకతమున 
పితను ననృతపాప మనుభవింపకుండ 
పోచి సత్యవంతుంగం జేయం బోవుచుంటి 

వీయ దడాశ్చర్యకరము కాదోయి పుత్ర! 885 

అర్హుండై పల్కు తండి? వాక్యముల వినుచు 

దీనుండై రాముం డాభాతతోనె పలికె 

నేడు గను లాభమును రేపు వేడొసంగు 

నిచటనుండి పోవుటె యెల్ల యెడల వరము. 886 

రాష్ట్రమును జనుల్ ధనధాన్యరాసు లొప్పు 

నిలను నే వీడికి భరతుం డెనయుంగాక 
వనికిం బోయెద నను బుద్ధి చనద యిపుడు 

వరద! ముదమొంది శై కోకు వరము లిడితి (87 

అవి సమస్తము నిచ్చి సత్యాత్యుం డగుమి 
నేను నీయాజ్ఞ నేనన్న దానిం బట్టి 
పదియు నాల్లేరడ్డు వనచారిపదవి నుందు 
ఇక విమర్శ వద్దు భరతు కిండు భువిని. 888 

కోరుట లే దీరాజ్యము 

కోరుటలే దాత్మసుఖము కోరను [పియమున్ 

ఓరఘుసుతః నీయాజ్ఞా 

భారము నే మోయువాండ [పమదముతోడస్ | 809 
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న్దు వ్యధ పోవుగాక గన్నీరు విడుము 

ఎదురుకొన రాని వారి క్షోభింప దెపుడు 

వెను రాజ్యవు సుఖమును నిట్టిసిత 

నెల్లకోర్కెల్ దివము జీవ మేను గోరం £90 

నీవు సత్యుండవై యుంట నే వరింతు 
అనృతుండవ యౌచు నుండ నేనాశపడను 
నేను సాక్షాత్తు సత్యముతోను మరియు 
నీసుకృతముతో నొట్టునిడితినిపుడె 891 

ఓ పభూ! యొక్క క్షణ మేని నుండం జాల 

"మాను శోక మోర్సు మింక నేమార్చులేదు 

అడవి జను మని కెకచే నడుగంబడితి 

చనెద నంటిని చేతు నీ సత్యవాక్కు 892 

దేవః యేమాతంమును బెంగ నీవు పడకు 

కడుం! బిశాంతమౌ హరిణముల్ కరము తిరుగ 
వివిధపక్తులు కూయుచున్ విందు చేయ 
మేము వనములలో విహరింతుమయ్య. 693 

తండింయె దై దెవము తండీ9! 

తండి0యె దైవముల కెల్ల దైవము తండ! - 

తండి9యె ద్దె దెవం బంచును | 

తండియు వచియించు వాక్కు తప్పక చేతున్ . 84 

పదియు నాల్లేండ్లు గడవ పార్ధివెంద) 

మరల నారాక చూతువు మాను చింత 

నీవె కన్నీళ్ళు గుక్కెడు నీజనంబు . | 

కావందగువాడ, వేల వికారపడెజు. లేట్ 
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పురమున్ రాష్ట్రము శై లకాననభువుల్ హూర్ణంబుగా వీడితిన్ 

భరతుం జెంద, నివెల్ల నీంబడుత, నేంద్యచ్భాసన నం బిప్పుడే 

పరిపొలించుచుం జాలకాల మయినన్ బాటించి సేవించెదన్ 
నరపాలా! యెది నీవు చెప్పితి వదె నాయిష్ట మట్ల య్యెడున్ 896 

ఇంక శిష్టుల్ మదిసమ్మతించు' భవదీయేచ్చన్ బఠెస్ నాకు నే 

సకలంటై న యభీష్టకామములలో .స్వ్యాంతంబు వర్తింప దీ 

విక నాకై వ్యధ యెంతమా| త్ర-గనకోయీః నిర్మలాత్మా! భవ 

తృకలాజ్ఞల్ మది నాకు నెప్పుడు శిరోధార్యంబు శోధింపంగా 697 

నిన్ను నసత్యమం దునిచి:నేను-సుఖంబును సర్వరాజ్యమున్ 

మిన్నను జానకిన్ బదుకు మెలగు. శామము' లెన్ని గాని యిం 

దెన్నను, వండ్లు వేళ్ళు భుజియంంచుచు' శ్లైల నదీ సరన్సులే 
యెన్నియొ చూచి హాయి విహరింతును నీవింక తృప్తి పొందుమీ 898 

బ్రటులనస్ బల్కెడు' పుత్తు?6 గౌగిలెని'' “నెంత గుచ్చి దుర్వారసం.- 

కటమున్ బొందిన రాజు దఃఖిమున' నింక౦ం :గూలి*చె చై తన్యమున్ 

మటుమాయంబయి పోవ మూళఠ్యుపజియూం బాన్బందు. కూలస్. బడన్ 

కట! కన్నుల్ కనలేవు మేను కదలంగాబోద యప్పట్టుసన్ 899 

ఒక కై కేయియె తకళ్ణ౭.దళ్కుజున మయెక్యంయయ్య యంచుస్గడున్ 
ఒకటే యేడ్పులనేడ్చికూలంబడియే యుండన్ సుమంతు 

ల్వకమూర్భుంబడికోళొల్లు నంతివుర్యమెల్ల న్:నిండి' హాహాక్ళతిన్. 

వికలంబై వడ నేడ్పు తక్క నింకనేవేనిన్విననావటన్ _ 910 

అటుపయి వెంటనే శిరసు నట్టు; ష్రోప్వూచు. మాటిమాటికి 
కటకట లాడి యూర్చుచు దిగంబడి.ఛేత నూ. చేయా గొట్టుచున్ - 
వటపట దంతముల్ కొటికి పక్కల కగు కుం తెజ్టిన్రాఅ- వా. 
న్మటిమెయి రంగుపోవంగినుకన్ గడుధిక్కితుండై సుమంతు౨ండున్ 901 
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దశరథుచిత్త మున్ గనుచుం6 ద వ్పక కై కెక హృదంతరంబు పల్ 

నిశితశరాల. బోల్నుడు ల వీంల్చుచు న నామె సమస్త మర్శమ్లుల్ 

కొసగల వాక్యవజముల గుంచ్చుచు బద్దలు కొట్టునటులన్ 

వెస నిటుపల్కె నందజును వీనులు దొవ్చలు చేయుచున్ వినన్ 901 

ఏనీనాథుని బాపురాల వయి నీవిటుల్ విసర్జించితో 

ఆనీనాధు. డెవండొ తెల్పికొనికే తంశు క కేయి! ఈ 

క్షోణిస్ స్టావరజంగమాఖిల_ జగత్ క్లోజీందు - డివట్టినీ 

యోనాదున్ వ్యధ పెట్టి సీసలుపుమష్కృత్యంబు సీపాతిదే 903 

గెలువన్ శక్యముగాని యిందుండొ కలంగింపంగ రానట్టియా 

జలధో గెంటంగరానిశ్రై లమెొ యనన్ శాసించునీభూపతిన్ 

పలు కష్టంబుల పాలుచే 'సెడి మహాపాపొత్కురాలౌ నినున్ 

దలంతున్ దేవి! పతిఘ్నింగాం జివరకు వంశఘ్నంగా నెంచెదస్ 80 

పకి నవమానింపకు మతి 

నితండే భర్యయు వరంబు లిచ్చెడువాండున్ 

పతి ని కిదశరధుండో 

పకిమతి సుతకోటికంటె వత్నికి వరమౌ శ్రర 

జవపతి చనిపోంగానే 

తనయులు తమవయసుంబట్టి ధర నేలుదుతే 

జనవతి యాయొక్షాకకుండె . 

జనపతియై యుండు 6గానం జంపుదు వేలా, dE 

సరె భరతుండు ,నీపుత్తుఫండు ' ws 
నరపతి యగుంగాక మేము నగరనినాసుల్! 
అరిగెదము రాముతోఫే'_. a 

భరతుండునీ వేలుకొనుండు పాడగుపుడమిన్ 9౭7 
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తేరును వాసంబు చేయ వెంచరు' సుమ్మీ 

ఆరితిగ సీవుదురా = 
చారపుం గర్మలచె యెపుడు సలిపెము గావన్... 908 

ఇటువంటి సీనడత గన 

నిటు లాశ్వర్యంబు నెంతయుం గలుగున్ 

ఇటువంటి "వీవు చేయంగ 
నెటు లీభూమాత పీ9ల కిటు లున్న దియో. 1019, 

సుజనులు (బహ్మర్షులచే 

సృజియింపంబడి |పజ్యలించుచు భయమున్ 

సృజియించు శాపము భయము 

స్యజింప దేల యిటు రామునేచెడుసతికిన్. | 910 

నరుల డెవడు మావి చెట్టును 

నజకియు మతి వేప చెట్టు నరకండొ వాండున్ 

సరె పాలు పోసిపెంచునె 

మజివాండును పొందం గలరి మధురఫలంబుల్. 911 

సీవంశమ్మున నున్నది 

పోవునె నీతల్లి కున్న పోలికే నీదిస్ 
ఆవేవనుండి "తేనియ 

తేపేళత నయిన. గురియునె యిది యెటింగినదే. . §12 

నీమాత పెంకిపట్టును 

' నేమును విన్నామ యింక సీడి యెజుంగుడుమున్ 

వీమౌనియొ నీతం, డికి 

తా మున్నాక గొవ్పవరము దానము చేలెస్ .. ౨ 913 



అయోధ్యకాండ ((ఫ5వ సర్గ క్ష]! 

ఆవరముంబట్టియె య్ 

జీవుల 'రుతమైనం గాని క్షితిపతి యెొజుంగున్ 

కావున తిర్యగ్దంతుల 

యావాక్కుల భావము మజీ యతనికి తెలియున్.. వ్ర 

ఘనవర్చసు గల భూపతి 

తనశయ్యం బరుండియున్న తటి సొకనాండుస్ 

వినె నొకచీమ రుతమును 

విని యారుతభావ మెటింగి వికవిక నవ్వెన్. వ్ర 

“జనపతి తను గని నవ్వెను” 

యని యనుకొని నీదు తల్లి యలిగెను, మృతికై. 

నిను గని నవ్వను, వరమునం 

విని చీమలభాష నగితిం కీయ ౯ యనెం బతియున్, శ్రి! 

అని పతి యన సౌమ్య ! యదియె 

వినెద ననగ నీదుతల్లి : విభుం డనె దేవీ ! 
విను నేనె గనుక నిది వి 
న్చినచో వాకు మరణమగు నిశ్చయ మిదియే. 17 

అపుడో నీతల్లి రొ నీ 

దు పితయయిన కేకయునకు తొరగ వచించెన్ 
నృప ! |బతుకు. “లేద చావుము 

యిపుడె తెలుపునన్ను. బరిహసింపసవయేనిస్, - 918 

(పెయ యటు చెప్పంగ విని శే 

కయపతివరమిచ్చి నట్టిఘనుం డగుమునికిన్ 
(పాయ 'యన్ననుడులు తెల్పంగ . , 

దయం గని యాసాధు. వనియె ధరణీపతితో. 91 



ite రామాయణసుధ 

“బపు డామె చావని క్షతి 
నృప , కననీ యెంతమా త్ర మెజింగింప కనసన్ 

నృపుండు వశాంతాతు గం డయి 

యపు డమ్మనువిడి కుబేరు డటు విహరించెన్. gf 

పొపాత్సురాల $ యిటుతే 

పాపులు చరియించునట్టి వథమున రౌజుస్ 

పొపపు పట్టుదల గలుగు 

నాపగిదిస్ డియుచుంటి న్యామోహముచే. 92! 

లోకులను నీప్రవాదము. 
నాకున్ సత్యముగం దోచ చై వదిసుమ్మీ 
లోకమున సుతులు తండిని | 
నీ కూతుళ్లి౦ంక వనుసరింతురు తల్లి స్. 922 

ఇటు లీవు కొకు, విభుః డని 

నటులన్ గావింపు మివ్వుడై నను కైకా! 

ఇటు పతి యిచ్చ భజింపుమీ 
యిటు లీజనములకు నీవ యగుదువు శరణుస్, 929 

పొపు లెవరొ (ఫీరేచగ 

పాపపు భావంబు పొంది పొప మొన క్రి 

వీపావమనని సురసము 
సీపతి నీలోకభ_ర్ద నిటు చెడిపెదవే. 924 

సరదాకే (ప్రతిజ్ఞ సలిపె 

వరుండు శ్రీమేంతుండు శతప్యతదళాక్షుం 
డరవిందాక్షీ ! యిపుడీ ee 

నరపతి యవఘుండు నీకొనర్పండ యెడియుఖ్. . రఫ్ 



అయోధ్యకాండ (శీలవ సర్గ 
£73 

లక్షణవంతుని జ్యేష్టుని 

రక్షకుని వదాన్యు దేవి ! పాణిజగంబున్ 

రక్షించు ఘను స్వధర్మును 
రక్షకు నఖిషి క్తుం జేయు రాము సుకర్మున్,. 2 

ఒకవేళ గనుక రామురి 

కలుషుండె పితను త్యజించి యడవికిం జబెనేస్ 

సకలజగంబుల నీకున్ 

"పకటముగ దారుణాపవాదమె గలుగున్. వ్రు 

రాముండెి రాజ్యం బేలుత 

నీమదిని మనోవ్యథ .చన నిజమగు సుఖమౌ 

రామునికంటె నికొక్కండు 

నేమీ పురినుండి నికు నెటుక్షముం డగునే. - ర వి 

రాముడు యువరాజుం గని ' 

యీమనదశరధు డు 'రాజబుషి పూర్వకథల్ 

క్షేమముకై. తలచుకొనుచు 
.థీమముగా వనికి బోవు నిజకార్ముకుండై + = అణి 

అని సాంత్వనముగ, వాడిగ. 

జను లెల్ల రు వినుచునుండ సరిగ సుమంతుం 

డనుచుః గడు క్షోభ పెద్దెను' 

వినతాంజలియె మతిమతి పెట్టెను క్షోభన్. శ 

ఆమెయొ క్షొభిల దేమీ. 

యేమ్మాతము దుఃఖ. మొంది యెద మెదలదుగా' 

ఆమె ముఖపు రంగింతయు . 

నేమ్మాతము మార్చు చెండ' దెటులును. నపు కేన్. en లి! 
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రామాయణసుధ 

విపుల మగుకను ౨ నులు 

విపులతం బడ నిఃశ్వసించె వెస సూతునితో 

నపు డిక్ష్వాకు కులీనుండు 

నృపతి యనె మరల (ప్రతిజ్ఞ నీరస పెట్టన్. 19 

చతు రంగం బగుసైన్యముల్ మణులతో సంపూర్ణమై శ్రీఘమై 

సుతు రామున్ వననయ్యాతక్రై యనుగమించుంగాక నాయాజ్ఞచే 

అతిసౌందర్యపతుల్ విలాసినులు రూపౌజీవలున్ కోటికిన్ 

పతగావెత్సిన వర్తకుల్ సుతుని సై.న్యం బందగింపన్ వలెన్ 933 

ఎవరై తే మన రాము బట్టీ యను జీవింపగ నున్నారో యిం 

కెవరై నన్ సరె వేరితో మిగులం (గిడించున్ గదో రాము డా 

యువక శ్రేణికి చాల నిచ్చి యట నాయోజింపు మేల్ 

వివిధా స్రంబుల విచ్చి నాగరుల నిందిప్లే నియో గింపుమీ 924 

వనచరు లేగుదేజంగ వనంబుల నేన్లుల.లేళ్ళంజంపుచున్ 

" వనములలోని తేనియల' బాగుగం' డా9వుచు రాజ్యమున్ల్,దలం 

పునగననీక యుండుతను, మొత్త ముగా ,మనధాన్యకో శమున్ 

ధనములు నేండు నిర్ణనపనంబునం _బుత్ఫ్రని జెందుంగొవుతస్ 
. 9% 

అనయము పుణ్య దేశముల యజ్ఞమూఖీయ్యుచు నిష్టదక్షిణల్ 

ధనము లొసంగి ఇప్రులకుకోవసుఅిన్ గని వాయి మీరగా 

వనముల నుండుతన్ సకల వస్తులతోడత' రామునంపుమీ 

మనభరతుండొ రాజ్యమును మానకపొందియయోధ్యనుండుతన్ 936 

అని దశరథుండు చెప్ప భయాన నలికి 
ముఖము నెండిపోవ స్వరంబు. .మూతవఢంగ 

"కైక రాజున కథిముఖియై కరంబు సం 

పొక్క వెలవెలపోవు'మోమున, నచించె 937 
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సారమే లేని సురంబోలె సౌర మెల్ల 

చనిన పిప్పిని భరతుండు గొనండు' “సాధు 

అనుచు సిగ్గు వీడియు. గ్రైక యనంగ రాజు 
నిడుద కను లున్నక్రై కతో నుడివె నిట్లు వీబీ 

మతి యనార్యః! యహితురాల £ బరువు మోయ 

నను నియోగించి యెలహింసనునొనర్తు 

విదివజకె యన్ని విడనాడి యేగువనికి 
అనుచు నడ్డగింపక యివ్వు డడ్జెదేల. ఫి 

అటులనల్మ మండిన మాట లాలకించి 

యంగనయు.గైక రెట్టించి యలిగి పలికె 

“ధీకులజు నసమంజునిన్ జ్యేష్టపుత్తు9 

సగరు డడ్డగింపండె యట్లై చనెడునితడు. ః వ్ర 

కైక యిటు పల్కు ఖీ యని కాపుం డనియె 

జనము సిగ్గాందె నామెయో కనద'యేమి 

అపుడు శచీ రాజునకు నిష్టుండై న యట్టి 

యాయమాత్యుండౌ సిద్ధారుం డనియె 'నిటులు. నిశ 

దార్లలో నాడుకొనెడికుమార్ల నపుడు 
నెత్తుకొనిపోయి యసమంజుండీసడించి . 

దుష్టమకితో సరయువులోం దోగిసి మిగుల 
నగుచు కేరింత కొట్టి యానంద మొందు వశీలై 

వాని వనిం జూచి పౌరులు జానపదులు 
కు9ద్దులె రాజుతోడం బల్కుదురు నిలుల 

“రాష్ట్ర వర్ణన! యసమంజు రక్షసేయు _. . 

లేద మమైన రక్షింపు 3 సృవకుయనం॥ ౩౬. 



ne: రామాయణసుథ 

రాజు వారితో నన నేల త్రాసమిటులు 

చొత్తురన నాత డాడుమాసుతుల నెల్ల 

భాగేంత చిత్తుండై సరయులో పాఅవై: చి 

మౌఢ్యమున న్వ్ యానంవ మందుచుందు. లశ 

అనంగ రాజంత వీజకుం బో-కుంబు చే 

అహితుండగు పుత్తు) త్యజింప నతని 
భార్యతోపాటు గను పరివారములను. 
రధము నెక్కించి గెంటించె బితుకువణకు. ... 015 

అతండొ పొజ బుట్టను బూని. యదు9లందు' 

దుర్గములం గనుచు దిశల, నిర్ణయించి 

తిరుగుచును పొవకర్ముండ్రై వలె: నిటులు: 
ఆసగరుండు పుత్తు9 విడె ధర్మాత్ముండగుచు . ~ 948 

బెట్టీ పోపము నితడు గావించె ననుచు 

నడ్డగింపంబడును |! రామూ. డరయు.డింకు. 

ఏ యవగుణమున్ రామునం దెపుడు గనము. 

ముటికి శశి కట్లు చెడుగు రామునికి నరుదు.. - ౨ 947 

పోని దేవి ః నీవై న నేదై నం జెడుగు 
' రాముదరిం జూచికేన్ చెప్పు (భాంతి విడచి 

"ఎందుకని రాము డిపుడు గెంటింపంబడెను 

ఎట్టి దోష మున్నను సంశయింవపలదు. gg 

చెడుగె లేనట్టి వానిం ద్యజించుటయును = 
మంచి వథిల జోవునరు విసర్జించుటయును 

ధర్మమును నిరోధించుటన్ రప్పకుండ 
ఇర్యదతేజసుంగూడ దహించ్చివై చు. . 949 
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కాన చాలింపుమీ, రాము శ్రీని నణంచి 

నందువలన నీకేమెనం (దా ప్ప ప్ప మగునె 

లోకమువలనంగూడను నీకు కై క 

ఘోరమౌ నపవాదు రాకుండ జూడు. 

అంత సిద్ధార్థువాక్యము నాలకించి 

రాజె యాయాసపడిన స్వరంబుతోనె 

శోకమునం (గుంగిపోయిన వాక్కుతోడ ' 
నవ్వు డాకై కతోడుత ననియెనిట్లు, 

ఇంక సిద్దార్థ వాక్కు మన్ని౦ప వైతి 

నాదుహితము గాని పోనిలే, నీహితంబు 

గాని యెజుంగక యున్నావు'హీనవకిని 

పోయెడవు, కుచేష్టయు సాధు హేయ మెందు. 

ధనమును రాజ్యము సుఖనును . 

తృణముగ విడి రాము నమసరించెద నిపుడే. 

జనపతి యగు భరతునితో 

ననయ మనుభవింపు * 'రోజ్య మానందముతో. 

అప్పు డాయమాత్యుని వాక్కు లాలకంబ 

రాముడు వినయజ్ఞుం డయి న్యమంిబులై న 

వాక్యముల నాదశరథభూ పాలు తోడ స్తన 

పలికె నీరితి తత్వంబు | పకట వడంగ 

1(7 

950 

శ్ర 

లక 

లం 
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ఎల్ల భోగభాగ్యముల త్యజించి వై చి 
వనినె దొరకు వస్తులతోనె |బతుకుచుండ 

వస్తు సంబంధము విడు నావంటివాని 

కనఘ 1 జీవయ్యాత ధనాలపని యదేమి. 

ఎవడు మదపుటేన్లును దాన మిచ్చి వై చె 
మెడ గొలసుకై. పేరాశ పడునె యేమి 

వారణోత్తమంబును నిబ్దై వదలి వైచి 

ఎవని కైనను గొలునుపై నిచ్చ యున్నె. 

సజ్జనులలోన (శేష్టుడౌ జగతినాథ ! 

కనుక నవియెల్ల భరతుని కనుమతింతు 

ఇంకనాకు సేనలతో? బనేమిగలదు | 

నాకు నారబట్టలు తె త్రుగాక యిపుడె. 

వదియు నాల్లేండ్లు వనినుండవలయు నాకు 
గునపమును బుట్ట నికతెంథు చనుడి యనగ 
స్వయముగాం గైకయే నారబట్ట లిచ్చి 

జనసభను సిగ్గువిడిచి “కట్టుకొనుమి” యనియె. 

_ఆనరవరుండు కై కకరాన నుండి 
రెండు వారబట్టలును పర్మిగహించి : 

మేలి సన్నబట్టల నవలీల విడిచి 

మునులు ధరియించు బట్టల ఘనత దాల్వె... 

రామాయణసుద 

956 

957 

=: రామునికి నారబటలు కి క తెచ్చి యిచ్చుట = 
| “టె. నః 

958 

959 
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అలరి లక్ష్మణుండును 'కేలివలువ లుడిగి 

తాపసుల బట్టల (గ్రహంచెం దండిముందె
 - 

పట్టు వల్వ దాల్చిన సీత కట్టుకొనంగ 
| 

లేడివలం. బోలె- చీర దర్శించి హడలె. 960 

పీత రవంత భావమున సిగ్గిలు చున్నటు కై కనుండి ముం 

జేతను నారచీర గొని చితృమదెంతొ కలంగ+ గన్నులం ' 

దాతజి నీరునిండ సతియౌ తనధర్మ మెటింగి ధర్మమున్ : 

పింత్రిగంజూపనెంచి యనె వేగం గుబేరుని బోలు భర్వుతో " 961 

మునులును నార౭ట్టలును మోదముళో..నెటు కట్టుకొందురో 

యని యట నేర్చులేని :జనకాత్మజ పల్మరు మోహ మొందుచున్ ' 

మునికొని' సున్నితంపుమెడ మొద్దగు బట్టను చుట్టంబెట్టుచున్ 

గనుచును నుండిపోయె నిపుణత్వములే నిదియౌచు సిగ్గుతో 862 

తటుకున వచ్చి ధర్మమును. దాల్చెడి.వారలల
ో న మిన్నయౌ- ' 

ఫటుమతి రాము డాత్మసత్తి వజ్దను,చున్నన్సు; నారచీర చే 

చటకున లాగి పట్టునునుచల్వకుం బై నె స్వయంగాం-
గరం '' 

బీటు నటుతిప్పి కట్టె నట నింతులుతల్లులు .తండిి చూడంగన్' - $88 

సికకు'హారబట్ది యెటా చేతయి నట్టులు తిప్పి త్రప్పియే 
దో తగం గట్టురాముంగని తొయ్యులు

 _అంతిపురంబు నళుంలెం 

తో తడువంగ నిట్లని రో సుకుమార! మనస్వినిన్. బి)0యన్ '- 

పూతను. సీతం దీసికొని పొమ్మని సీకును-నాజ్ఞ లేదుగా _ * . ఈడీ 

' జనకుని యాజ్ఞ నీవు ,వజసందడె. లేనటు హాన్యమౌ వనిస్. 

' చనుమికం బోని సీత నయినన్ గని మేమును జీవితాలువే" 

యునునసలరబు' చేసికొనుచుంద్దుము, తమ్ముడు-శోడు నీడగా 7 .. 

వనిం'జకుమీ సుమంగళి తవస్వుల. యట్లు. వసింప-లేదటన్” =.. శీర 
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నాయన;। మాదుపార్థన వినందగు, ధర్మపరుండ వై ననీ 
వో యిటనుండి నిష్టపడ్కవుంచుము జానకి నైన నంచనన్ 
ఆయెడ నద్గెతుల్యగుణ కామెకు. జీరను గట్టంజూచి కై 
కేయికి నావసిష్టుం డనెం గిన్మను, సీతను నాపి యుంచుచున్ 9000 

పథము నకిక్రమించు కులపాంసని! యోసి కుబుద్ధిఃకై కయీ! 
యధిపుని మోసగించి తగునట్టుల హద్దుల నీవా యుండు, వే 
విధమున. గాని కానలకు. వెళ్ళదు జానకి రాము నాసనం'* 
బధివసియించి యేలు ధర, యన్నిట భార్యయె యాత్మభర్తకున్ 907 

మరి వని కేగునా యిటులె మైధిలి, రామునితోడ మేమిదే . 
 యరిగెద, మీపురం బుటులెయందజతోడనెవచ్చు, భృత్యులున్ 
పరిజనులున్ స్వరాష్ట్రమును వచ్చును, నాభరతుండు తమ్ముండున్ 
మరలక నారబట్టలను మై ధరియించి వసింతు రన్నతో El: 

ఇంకజను లెల్లంబో వం దరులే తుద కుండిన తాన్య మౌధరస్ 
ఒక తెవె యే లిదుదుష్టవయి యుండుము రాముడు రాజుగాని-యా 
సకలధరితి9 కాన యగుంజూడుము, రాముడై యున్న కానయే - సకలధనాడ్యయై తనరుచక్కని రాజ్యము యౌను. పతక! లి 

ఈ యని రాజ్యమున్ భరతుంజేలుట కర్తుండుగాండు రాజుకే 
యాయనఘుండు పుట్టునెడ ఈఖలురా లగు నీకు పుత్తు9ండై 
యీోయెడ నుండంగాం దగండు యావెగరంగులవింకమింటికిన్ 
ఈయఖిలాన్వయం బెజుగు నీభరతుండ్లా యొనర్చ్పండన్యముల్ 070.. 

కొడుకుస కీవురాజ్యమును గోరుచుంజూడవ యపి9యంబునే FF 
కొడుకుకుంజే యుచుంటి ననికూళరొ రామునివెంటం బోక యె 
వ్వండు నిటనుండంబోం డిపుడె పక్షులు పొములు జంతువుల్ పళుల్ వెడల్నుట నీవె చూచెదవు వృత్తము లెత్తి ముఖాల లబేగనుప్ 67] 
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కనుక దేవి! మెలగు నాభరణము లెన్నా 

కోడలికి నిమ్ము చీరను వీడు మివుడె 
ఈమె కీనారచీర విధింపంబడదు 

అని వసిష్టుండు వారించె నపుడు చీర 972 

రామునికి నొక్కనికె యాయరణ్యవాస 

మీవు కోరి యుంటివి కేకయేశుపుత్సి9! 
కనుక నీమెయొ పితినిత్యమును నలంక 
రించుకొనియె రామునితో వసించుంగాక ల్రి/8 

al 

వాహనములతో ముఖ్య సేవకులతోడ 
చుట్టు కొనంబడియే రాజసుతయు. జనుత 
ఈవు వరము కోరునపుడు నేవికూడ 

ఈయభిలవస్తుల మినహాయింపలేదు క్/4 

అప్రతిమ మహిమ గలుగు నావసిష్ట 

గురువు నటు చెప్పుచుండంగ నరసి సీత 

పి) నువతికి నిష్టమును నాచరింవం దలంచి 

నారచీరనుండియును వెన్ మరలలేదు. ఫ్ర 

నాధుండు గల యాసీత యనాధవోలె 

నారచీరను కట్టుకొనంగ నపుడు 

జీదశరథ! నీవున్న లేకున్న నేమి 

"be భవజ్జీవిత మని యేడ్చిరిజనంబు న 

ఆధ్వనులచేత దుశథిచుం డగుచు రాజు 

వెండి నిట్టూర్పు నుస్ఫంచు విడిచి మరియు 

సువిది తేక్ష్వాకు వంశ్యుం డు |సుక్కి. కుమిలి 

భార్య యగుకై కతో నంత పలికె నిటులు , " ర్స్? 



అతిసుకుమారియు బాలయు 

సతతము సుఖములకుందగిన జాసకి యెటులో 

_ మతిగన వనికిన్ తగ దని 

మతిమంతుడు నాగురువును మానక. చెప్పెన్ 978 

పస్విని జన నకరాజేందు9పుత్తి 9 

లీవు మెవరికేన్ చేసె నొక్కొ 

ఏల యిటు నారబట్ట ధర్షించి యిపుడు 

ప్రజలలో తాపసివలె నిస్సంజ్ఞ యయ్యె 978 

ప్టీత్ర నారబట్టలను త్యజించుంగాక 

ఇటు ప్రతిజ్ఞను నేనాచ రించలేదు 

నృపతి పుత్రి యధేచ్చగా నేరు౭గాక 

'సకలరత్నాలు గైకొని చనెడు - గాక 980 

బ్రతుకం దగని నేనెట్టి ఘో ర్యవకజ్ఞ 
ఇప్పు డిటు నింద్యముగ నాచతినపలేదు 

ఈవు వాల్యమునుండె గావించుదుంటే | | 

వదె నను దహిరచుందనపువ్వెవెచురునటు.. 981 

రాము డెదియేనియు ననుకూఅయిుకాని. 

దొక్క వేళను గావించి యుండెనేనిః 
అధమురాల! యీసీత యావంత మోన . 

నీకు నపకాంమును చేయనీవు :కలజె (ఛి 

లేడినలె విచ్చుకన్ను లున్న“మృుదుశశీల 
యీమనస్విని జానకి యిపుడు నీకు 

_ వెట్టి యవకారమైన గాఫ్6వనాళ్ళా 

యిట్టి సూచన మైన వీక్షిణచీనావె- = 989 



అయోధ్యకాండ (87వ సర్గ | 179 

అలరి లక్ష్మణుండును 'మేలివలువ లుడిగి 

తాపసుల బట్టల. శగహించెల. దర్శడ్రిముందె 

పట్టు వల్వ. దాల్చిన సత్త కట్టుకొనంగ _ 

లేడివలం బోలె= .చీర' దర్శించి హడలె. 
960 

సత్ర రవంత 6 భావమున సగ్గిలు చున్నటు కై. కె కనుండి ముం 

జేతను నారచీరం గొని చిత్త మధెంతొ కలంగం గన్నులం 

దాతటి సీరునిండ సతియౌ కో తనధర్మమెజీంగి ధధ్మమున్ ఇ 

పింతిగంజూపనెంచి. యనే. వేగం గ్గుటేరుని. బోలు, 
భర్త తో / 961 

మునులును నారబట్టలును "మూదముకో నెటు కట్టుకొందురో 

'యని యట వేర్పులిని జనకాత్మజ,వల్మరు. మోహ మొందుచున్ 

మునికొని .సున్నితంప్త మెడ. మొద్దగు, బట్టను చుట్టంజెట్టుచున్.. 

.గ్రనుచ్లును, నుండిఫో యై నిపుణత్వములే నిదియాచు సిగ్గుతో... 92 

తటుకున వచ్చి ధర్మమును దాళ్వేడి 'వారలలోన మిన్నయౌ 

పటుమతి రాము డౌత్మసత్ని వట్దన్లు ఛున్నను నార్గచీర వే 

చటకున లాగ్. వట్టేనునుచల్వకుం టై, బెనె ,న్వయంగోం గరం 

బిటు నబ్లుకప్పి కది నట సంతులుతల్లులు తండి
... చూడలగన్ 963 

కీ పన జోల 

సీతకు నారబట్ట యెటొ చేతయి నట్టులు తిప్పి 'ఇ్
రప్పియే ' 

"దో తగం గల్డురాముంగని తొాయ్యలు, లృంతిపురంబు నత్ల్రలెం 

తో శడువంగ నిట్లని రయో .నుక్టుమార!, మనస్నినిన్న్
 బ్రయన్ 

పూతను పీతం 'ద్రీసికొని పోమ్మ నీ. నీకును నాజ్ఞ లేదుగ్సో ,. 
లీ 

జనని యాజ నీవ 'వజరేందడె సేనటు' 'హీన్యమౌ వని
స్ 

చనుమికల బోని సీత నయనస్ గని మేమ్లున్ను జీవిత్లాళ్
లువే 

యు నునథలంటు చేసికొనుచుందుమ్ము తమ్ముడు, కోడు, నీడగా 

వని జన్ల చీ చుమంగళ్ తవస్తుల యట్లు వసింప్ల | లేదటన్ .. 965, 
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నాయనః మాదుపాంర్ధన వినందగు, ధర్మపరుండ వై ననీ 
వో యిటనుండి నిష్టపడ్కవుంచుము జానకి నైన నంచనన్ 

ఆయెడ నబ్ద్లెతుల్యగుణ కామెకుం జీరను గట్టంజూచి క్రై 

కేయికి నావసిష్టుం డనెం గిన్మను, సీతను నాపి యుంచుచున్ 966 

పథము నతి కమించు కులపాంసనిః యోసి కుబుద్ధి! క్రై కయా। 

యధిపుని మోసగించి తగునట్టుల హద్దుల నీవా. యుండు, వే 

విధమునం గాని కానలకు వెళ్ళదు జానకి; రాము నాసనం 

బధివసియించి యేలు ధర, యన్నిట భార్యయె యాత్మభర్త కున్ 9tT 

మరి వని శేగునా యిటులె మెధిలి, రామునితోడ మేమిదే 

యరిగెద, మీపురం బుటులెయందణతోడనెవచ్చు, భృత్యులున్ 

పరిజనులుస్ స్వరాష్ట్రమును వచ్చును, నాభరతుండు తమ్ముండున్ 

నురలక నారబట్టలను మె ధరియించి వసింతు రన్నతో 000 

ఇంకజను లెల్లంబో వం దరులే తుద కుండిన ఖూన్యమౌధరస్ 
ఒక తెవె యేలిదుదుష్టవయి యు ౦డుము రాముడు రాజుగాని యా 
సకలధరితి) కాన యగుంజూడుము, *రాముడె యున్న కానయీ 
సకలధనాడ్యయై శనరుచక్కని రాజ్యమ యౌను పాతకీ! 99 

ధి 

ఈయనని రాజ్యమున్ భరతుండేలుట కర్షుండుగాండు రాజుకే 
యాయనఘుండు పుట్టునెడ ఈఖలురా గు నీకు పుతు త్తు9డై 
యీయెడ నుండంగాల్ దగండు యీవెగరంగులవింకమింటికిన్ 
ఈయఖిలాన్వయం బెలుగు నీభరతుండా యొనర్పండన్యముల్ 970 

కొడుకున కీవుడాజ్యమును గోరుచుంజూడవ యపిరియంబునే 
కొడుకుకు(జేయుచుంటి నని,కూళరొ. రామునివెంట బోకయె 

 వ్వండు నిటనుండంబోం. డిపుడె. పక్షులు పాములు జంతువుల్ వజీల్ 
. 'వెడలుట నీవె చూచెదవు వృక్షము లే లెత్తి: ముఖాల అబేగనున్ - grr 

ul 
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రాముండు సీత లక్ష్మణు 

డా మహిపతి దశరథునకు (పొంజలు అగుచున్ 

నీమముగ పదక్షిణముల ' [( 

నేమరకయొ చేసినార లిటు దై న్యముతో. 1018 

పిదప రాముండు సీతతో బితను ననుమ 

తింపంజేసి శోకజడుండై. యెరంగె జనని 
కంత కౌసల్యకున్ (మొక్కి యవల తల్లి 

యగు సుమితకు లక్ష్మణుం డపుడు [మొక్కె. 1119 

ఇటులు (మొక్కు లక్ష్మణుం గాంచి యేడ్చు వాంగ 

అక్ష్మణు శిరంబు మూర్కొని, లక్ష్మణునికి 

ఆమహాదాహునకు హిత మభఖిలషించి 

తల్లి యగుసుమిత వచించెం దగినరితి. - 1020 

రాముని గాలువుమని లక్ష్మణునికి, సుమిత్ర 
బోధించి పంపుట 

ఈవు నాయన ! వనికె సృజింపయుడితి 
వన్నవని కిగుచుండ సొ హార్దమొప్పు 

సఖుల. యెడననురాగంబు నెంతొయుం౦చి 

రామునెడ వ్రమాదము చూపరాద్దు సుమ్ము. a 

వ్యసని యయిన నీద యయిన “ 

నన లెప్పుడుగూడ నితండె యగుగతి నీకున్ 
అస అగుథర్మర్త' బిదియే న . 
సిసలగు ,నవ్మకు 'జశమీయు. సేవించటయే. . IE 
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ఇటు చేయుటె యుచితము (ప 

స్ఫుబము సనాతనము నై న సూ కష పు ధర్మం 

భీటు యజ జ్ఞమ్ముల యం దు 

తట దానము దిక్ష - యాజిం దనువర్ణనమున్. 1023 

తలంపు దశరథుంగ రాముని 

తలంపు మాతగను సికం' ద చ్వపు దృష్టిన్ 

తలంపుమి యడవి నయోధ్యగ చ 

తలంచి యిటు సుఖముగః. బుత t త్వరగం జని రమ్మాం' 1024 

వివ, దశరథుండు=రాముని. తండ్రి పది యింది నుములు .రధములుగా గల 

విష్ణువును. మాతగజతల్లి గ, మాల క్రియ; త తగంతగునట్లు. 

జ 

వం అని సుమ్మిత దీవించి పంపగా అంత. ee 1025 

నడచీ వినయజ్ఞుండు సుమం 

(ముండు మోమునం జేతు లొగ్గి తొందరగా న 

ప్పుడు కాకుత్సునితో ననే 

మడంగియు “ససవునికోడ మాతలియటులన్, 10206 
గ! 
క DEE = 

రథ మేకు పీకు మేలగు . . 

ధథ 'మెక్కుము రాజపుత' రమ్ము 1 సుకీ తీ | | 

రథమెక్కి నీవెటకు నే ee 

_ ' వథమున తీసికొని వేళ్ళవలయునో చపక్, - oe ibe 



౬ సీత తాను పతిని గౌరవపింప నేర్చితినని చెప్పుట :- 

తీగ లేకుండ వీణియ |మోగ దెపుడొ 

రథము నడవ దెన్నండుం జక్రంబులేక 

నూర్గురు సుతులతోడుతన్ గూడికూడ 
పతియె లేనట్టి సతి సొఖ్యవడదు గాడె. 

మితముగనే పిత యిచ్చును 

మితముగనే మాత యిచ్చు మితముగ సుతుండున్ 
హితు(డై' యమితముగ నిడెడీ 
ఫతియే సతులందజకును పరదై వతమౌ. 

పితవల్ల మాతవల్ల ను 

హితులై న గురువులవల్ల నెంతయొ వింటిన్ 
పతి నెటు లవమానింతును 

బతియే సతులందరకును పరదేవతయౌ. 

మదికిని నచ్చిన జానకి 

మధురో క్తుల నాలకించి మది వగ ముదముస్ 
ఖదవంగ గౌస సల్య యచట 

వదలెను స_క్వంబు శుస్థవ డ్రి" బాష్యములన్, 

- మూతలమధ్యను సేత ఎత. . 

యౌ తల్లిని రాముండు గని ప్రాంజలి యగుచున్ 
ఆతరి ధర్మాళ్ళుం డయ 

' చూతకు న్రీరీతిం జెప్పె మన్న నతోజిస్, 

107 

1006 

1 

1010 

1011 
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నీవమ్మా ! దుఃఖింవకు 
నీవిపుడు నాదుపితను నిత్యము గనుచున్ 

సేవింపుము, వనవాసము 

నీవిటుగనుచుండ ముగియు నిజముగ వేగన్, 1012 

నిదురించి లేచు నప్పటి 

కేదిగో పదునాలుగేండు లిల్లే గడుచున్ 

పదపడి సుహృదులతో మే 

మిదె యందర మేగుదేర నీక్షింతువుగా. 1018 

ఇటులు తన నిశ్చయము తల్లి కెయకపరచి 
మూడు వందలయే(బం|డు పూజ్యలై న 
తల్లులును వేరువేర్వేర మెల్లంజూచె 
వారు గూడ రాముని చూచినార లపుడు. 1014 

అంత రాముడు వారితో ననియ (మొక్కి 
కలసియె వసించియుండుట వలనం గాని 
తెలియకే గాని యేద్ధై నం పలుకు నెడల 
వేగ మన్నించి సెలవిండు వెళ్లి వత్తు. 1015 

అవంగ వపుడు ధర్మసహితం బై నరాము 
పలుకు విని శోకమున మది కలత జెంద 
ఆడుకొంగల వోలెను నధిప సతులు 
నొక్క పెట్టున నేడ్చిరి వెక్కివెక్కి. . 1016 

ఆదివరలో పణవంబులు 

మృదంగముల ధ్వనులతోడ మిన్న గురంగన్ 
పదెపదె |మోగు పతి గృహం 

బది. యుడ్పు లరుపులతోడ వ్యా_ష్టంబయ్యెన్. 1017 
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రాముండు సీత లక్ష్మణు' 

డా మహిపతి దశరథునకు ప్రాంజలు అగుచున్ 
నీమముగ (పదక్షిణజముల 
నేమరకయె చేసినార లిటు డై న్యముతో. 

పిదప రాముండు సీతతో బితను ననుమ 

తింపంజేసి శోకజడుండై యెరంగె జనని 

కంత కౌసల్యకున్ మొక్కి యవల తల్లి 
యగు సుమి్మితకు లక్ష్మణుం డపుడు (మొక్కెః 

ఇటులు మొక్కు లక్ష్ముణు గాంచి యేడు పొంగ 

_ లక్ష్మణు -శీరంబు మూర్మ్కొాని, లక్ష్మణునికి 

ఆమహాబాహునకు హిత మభిలషించి 

తల్లి యగుసుమ్మిత వచించెం దగినరీతి. 

రాముని గొలువుమని లక్ష్మణునికి సుమి|త 

బోధించి పంపుట 

ను ఆ శ్ 

ఈవు నాయన 1 వనికే సృజింపంబడితి 

గవన్నవని కేగుచుండ సొ హార్దమొప్పు 
సఖుల యెడననురాగంబు నెంతొయుంచి 

రామునెడ (ప్రమాదము చూపరాదు సుమ్ము, 

వ్యసని యయిన వీద యయున '.: : 
న లెప్పుడుగూడ నితండె యగుగతి నీకున్ 

క్ అగుధర్మం బిదియే. 4: ౯ అసు ౪ 

సిసలగు నన్నకు వశమయి పేవించుటయే, 

% 

189 

1018 

ins 

1020 

12) 
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. ఇటు చేయుటె యుచితము [ప 

స్ఫుబము సనాతనము నై న సూ కస పు ధర్మం 

దిటు యజ జ్ఞమ్ములయం దు. 

త్కట దానము దీక్ష - యాజి, దనువర్ణనమున్. 1029 

తలంపు దశరథుంగ రాముని 

తలంపు మాతగను సీతం ద _క్వ్వపు దృష్టిన్. 

తలంపుమి యడవి నయోధ్యగ... ' 

తలంచి యిటు సుఖముగ౭ బ్యుత'1'త్వరగం జని రమా. -_ 10204 

వివ. దశరథుండు=రాముని తండ్రి, పది యిర్యదియములు - రధములుగా గల 
విష్ణువును. మాతగ=తల్లి గ మౌ=లక్షియై, తగ=తగునట్లు. 

వ అని సుమిత్ర దీవించి పంపగా అంతం. 1025 

నడచి వినయజ్ఞుండు సుమం -- 

(ముండు మోమున జేతు లోగ్గీ తొందరగా న 

ప్పుడు కాకుత్సునితో ననె oe 

మడంగియు “సాసవునితోడ మాతలియటులన్, 1026 

'రథ మెక్కు నీకు మేలగు 
రథ మెక్కుము రాజపుత్ర రమ్ము | మక్కీ 1 శే 

_ ధథమెక్కి నీవెటకు నే . ~ 

వథమున తీసికొని వెళ్ళవలయునా చెపమీ. ( 
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పదునాల్లేండులు వనమున 
వదపడి నీవును వసింపవలయును గాదా 
ఇదిగో నిప్పుడె వానిని 
మొడలిడవలెగాదె దేవి మును చెప్పినటుల్. ' 1024 

వ. అపుడు వరారోహ యయిన సీత సంతసించి మనస్సుతో తన్నలం 

కరించుకొని రథమును ఎక్కెను. 

వనవా సవత్సరంబులు = 
గణజియించియ కొమములు ఘనభూషజణముల్ 

తన భర్త ర ననుసరించెడి 

జనకజకు నరపతి మామ సరగనొసంగెన్స్ 

వ. అల్లే |భాత లిద్దజకు ఆయుధములను కవచములను చర్మముతోం 
గట్టిగా బంధించి యాయంలా రథము మధ్యగా నుంచి రామలక్ష్మణులు అగ్ని 

వలె (ప్రకాశించునదియు బంగారుతో నలంకరీంపబడినదియు నగు రథమును 

శీఘ్రముగా నెక్కిరి. సీతారామలక్ష్మణులు నుగ్గురును రథ మొక్కంజూచి 

సుమం్యతుండు వాయువేగముతోం గూడిన మేలి యశ్వములను బూన్ని 

ఆలస్యముకారాదను భావముతో సంకోచము లేక తోలెను - 1020 

చిరమునకున్ మహాటవికి శ్రీచెడి రాము(డొ పోవున త్తజిస్ 

పుర మది యెల్లమూర్చపడె మూర్చిలి సైన్యము మొద్దుబా జె నం 

దజు (ప్రజ మూర్చవోయి మయెొవితా మొనరింపంగ నొప్పునో యొజు౦, 

గరలిగి యేన్లు అశ్వములు గందరగో ళము చేసె నప్పురిన్, 1000. 



౬ వనమునకు(బోవు రామాదుల(జూచి [పజలేడ్చుట ;_ 

బాలురు వృద్ధులున్ మొదలు పట్టన మంతయు [గీవ్యవేళలస్ 

నీళుల కోస మట్టులు, పనింబడి రాముని వెంటనే పడెన్ 

గోలున నేడ్చుచున్ రథము కూడను [పక్కల వెన్మలన్ (బ్రజల్ 

(వాలుచుం గూలి (వేలంబడి వ్యక్తము లెత్తుచు నార్చి ర్రలన్ 101 

వాజుల కళ్లె మున్ బిగి యం బట్టుము సూతుండ। తోలు మెల్లగా 

నీజన మేము రాము మొగ మీవ్పుడె చూతుము ,మేము'- జన్మలో 
"ఈజనుం గాంతుమో గనమొ; యామనరాముని తలి'చి_త్తమో 
వై జముగా నయోమయ మనండగు. (వీలద యిట్టి " యష్పాడుస్. 1032 

సీత ధన్యురాలుగనుక స్వీయపతిని 
నీడ వోలె ననుసరించి కూడనేగు 
పరమధర్మాత్నురాలు గనుక 'వతీని విడదు 
భానుకాంతియొ మెరుపర్వతము నటు. 1033 

పయి లక్ష్మణా! ధన్యుండ వోయి నీవు 

'వతీ ల్ల పుడు (ప్రయంబును వచీయించుచున్న 

'డేపునిర బోలు నన్నను. నీవు కూడ . 

కోయ వరిచర్య చేయుచు బొలుతు గాన. 1034 

న్ు బుద్ధియొ ఘనమౌచు నెగడుచుండె " 

ఇట్టి యభ్యుదయము కూడ నెంతొ' ఘనమె 

ఇట్టి యన్న గారి ననుసరంచుచుంటి 

విదియె .న్వర్గలో కమునకు పదవి సుమ్ము. 1035 



అయోధ్యకాండ (1018 నుండి 40వ సర్గ్ర 198 

ఇట్ల నుచు రాముని ననుసరించి జనులు 

అక్షుల నుబుకు కన్నీళ్లు లావలేరు 

నలౌ స్త్రీలు తను చుట్టట్టు దీనచిత్తు 

డయి పతి, సుతు జూతు ననుచు బయలు వెడలె. 1026 

ముందుగా బోవుచును పైకి నేడ్చుచున్న 

స్త్రీల గొప్పనాదమ్ము నాలించె రాజు 

బద్దమై యున్న మత్సద్విపంబు (జూచి 

యాడు నేన్గుల రోదనం బటుల నపుడు. 21092 

తం[డియగు దశరథుడు సంతప్తుండయ్యె 
చదల (గ్రహణవేళను పూర్ణచందు డటు 

అపు డ చింక్యాత్ముండు దశరథాత్ముజుండు 

పల్కె సుతు; రథము ) (క్రాలు, త్వరగ ననుచు. 1028 

_ తోలు రథం బని రాముండు | 

|తోలకు. మాపు మని జనము [తోయుచు నుండస్- 

(తోలుటకును మానుటకును 

జాలక యట నూగులాడెం జని సూతుండున్. ' 1029 

వనికై పట్టనమున్ త్యజియించియు మహాభాహుండు రాముడట్లన్ 
చనుచుండన్ జనత్యాశుధారల నమస క్షోణి దుమ్మంతయున్ 
అణంగస్, రోదననాదముల్ పెరుగ హాహాకారముల్ మీద చే 
తనమే పోవం బురంబె కాదుధరయున్ స సృంబించి పోయెన్గడున్ 1040 

ఆయాన సంభవా| టీలు 

వాయతలోచనల నుండి యతిగ- సంవించెన్. 

- ఆయతమీనక్షోభిత ' . | 
తోయజముల నుండి రాలు తోయంబటులప్,. . Il 
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[కాటం గట్టిన బిడ్డ తల్లినటు పీదీవ 

రామాయణసుధ 

రామునితోడనేకమయిరాజిలు చిత్తము గల్లు నప్పురం 
బాయెయి రాజుచూచి మొదలంటగం గొట్టిన చెట్టుపోలికన్ 

భూమిపయిం బడన్ గనుచ్చుభ్తూతల్నవాసులు నయొ్యయయ్య హా 
రాముండః రామ మాతఃయని, రర్లధజు చేస్పిరి రోదనంబులన్... 1042 

యుల జో 2 

' he" 

వ్యథ పడి ఖ్రాంతులొ పొర్థివుం దళ్లిని" 
పథియందు 'రాముండు మొదట చూచె 

న్య 

ధర్మబద్ధుం డెవండ్త తల్లింగనండు' 

తడంబడుచు నడచు తల్లిదం[డ్రుఖ గార... 

లేక రథమును తోలించె గ 

గు 

" తల్లిదండ్రులు పడు దై దై న్యదృళ్యుచం:గారచి 

అంకుశ మున నేను. గటుల (్రక్కెం 

పరమ వాత్సల్యమున వత్స కొపేకు త్వరగ: 

ఇంటివై పుగం బరువె క్తి యింటిరాట 

గట్టంబడు వత్పకై పాటు గంగిగోవు . _ 

వలెను పడి రామువ్మాత్తయు౧.బఠువులె.త్తె.... 1043 

అటు గౌసల్యయు నేడ్చి. పర్విడుచు రామా! సీత్ర। పలక్ష్మణాః 

ఇటు రామా! యని రామలక్ట్మణులకై యా సీతకై. యేడ్చుచున్ 

కట! యు, ల్లాడుచ్చు, వేగ.గగర్లిళ్లు లితుత్తున్: గ్యాక్షీడ్వంగా రాము! డర 

తట వీక్షించున్ను . రధిడ్గువనాసికొన్నూ. వరిత్తన్త్జూకదుం బలా Pn రజుల్ 1044 
౪ 

చి అభం "సల ల ఆ 4 

ఆగు (తోలకూ తని రోజు "తవీచ్చేండె' 
నడుపు నడు పనీరాముండో నుడువుచుండె 
వారి నుడులమధ్య సుమంతు స్వాంతమపుడు 

నడుచు మును వెన్మ చ క్రాల్య నడ్షున్లుం.జ్లడెను, 1045 
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“ఆప మంటిని నీవేల యావనై తి? 
వనుచు రాజొకవేళ దూటు నెడ నపుడు 

నీవు “వినలే దనుజిర మీక్షింపలేను 

వ్యథలు పొపిషస్ట మనసు సైపదు గదోయిం 1046 

ఇటు అనుచు (ప్రజననుమతింపంజేసి 

రాముఈ డనినటు త్రోలం దలంచి యపుడు 

హయము లలన నడచు చున్న ప్పటికిని 
na) ల 

ఆసుమంతు9ండు త్వరపెట్టి యపుడు తోలె, 1047 

జనులు రాజుతోపొటుగ మనసునందె 

క్షణములో రామునకు 6 |బదక్టి ణముచేసి 

మనసుతో న వవుల యాగమనముతోడ 

మరలిరే గాని మేనితో మరలరై రి. 1048 

ఎవండు తిరిగి రావలయు నిష్టపడుదు. 
మాతనిని దూరముగ సాగ నంవరాదు 

అని దశరథమహారాజు కని యమాత్యు 

లాతనిని తీసికొని పురి నాగినారు. #049 

అభిలగుణ మగు తద్వాక్కు లాలకించి 

యొడల జెముటులు పోయగ సడలి వగచి 

దీనుం డౌచు భార్యలతోడం దే జికేజి 
తనయు?౭ జూచుచు నిలిచిపోయెను విభుండు, 1050 

ఆపురుషవరేణ్యుండు శాముండు పా9ంజలి యయి 

దండకారణ్యమునకు: తరలిపోవ 

' అంకిపురమున' నున్నటి యింతు' లెల్ల 

నార్హనాదము గావించి యార్చినారు. ౮. 
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ఎవం డనాథుల, కారి: నెనయుదినులకును 

నాధు6డై గతిశరణంబ యగునొ 

ఎవడు దూటినం గోపగింపక కోపప 

డందగు కుంద్ధుల నోర్చి సదయు డగునొ. 

ఎవ్వండు తనతల్లి యెడలబోలెను మన 
యందజగూడ స్నేహమున గనునొ 

ఎవడు ధర్మాత్ము6డై ధృతి సత్యనిన్టుండై 

(ప్రజకు బి0యుం డయ రక్ష చేయు 

అట్టి రాముండు-కై కేయి. యధిపులెన్నొ, 

బాధలను పెట్ట- నిప్పు డేవనికిం జనునొ 
అనుచు సతులు వత్సలు లేని యావులట్లు 

వ్యధలచే విలపించుచు బారు మనిరి. 1092 

అగ్ని హోత9ముల హోమాదులు జరగవు 
నూర్యు డావేళలో చూడంబడడు 

* ఏనుగుల్ కబళముల్ లో నిముడోకే గక 

వత్సల కావులు పార్ నీక్షప్ప. 
అంగారక తి9శంకు లాబ్బహస్సేతి బుద్ద 5 

లెల్ల గ9హము లిందు నెనసి నిలిచె 

నక్షత9ముల వెల్లణంగె గ్రహాల దుక్టతు ల 

డంగె విశాఖలుగూడల బొగలం దనరె [064 

Pe RYE హవ త ణా ననా 
జు అ TE 

* శకుంతలకు కణ్వశిష్యల పఠియిలటీకిల గీసికొన్స్ a 

పోవునపుడు బెంగచే మృగములు కబళముర' గక ననికోశిదాసు 



అయోధ్యకాండ (105! నుండి 41వ సర్గ Wer 

వాయు వేగానం గొట్టంగం బడినజలధి 

నంబుదాళులు భరియించు నటుల నయ 

దండ కారణ్యమునకు రాముండు తరల 
నగర మెల్లను క్షోఖించి నటులయయ్యొ. 10% 

అంధకారాన బలె దిశలు వ్యాకులమయి 

కడకు నక్షత్రములు గ్రహాల్ కానంబడవు 
అట హఠాత్తుగ పురమె దై.న్యంబు చెందె 

ఇంక నాహాధము విహార మెదకేె రావు. 1056 

వ్యథచే మాటికిమాటికినీ సతతమున్ బల్మారు నిట్టూర్చుచున్ 
వ్యధితాయో ధ్య జనంబు లెల్ల. పృథివీ పాలేందు) గోపింతురా 

పధియం దొక్కండుగాని భాష్పములవే పర్యాకులాస్యుండునై 

. మధియింపంబడి గాడు హృష్టుడు వ్యధామగ్నాత్ము లై. ర్నెరున్, 1097 

రాముని వనవాస [పయాణసమయమున సర్వపనంచము ' 
దుఃఖములో మునుగుట . 

చల్లంగ గొలి వీచదు శశాంకుండు సొమ్యుముగాం గనంబడం 

డెల్ల జగత్తునస్ రవి తపింపండు వ్యాకుల మయ్యె సర్వమున్ ఆ 

ఎల్లె డ రామునే తలంచి యింతుల భర్తల నన్నదమ్ములన్ 

పిల్లలం జ్ఞూడంగోర రెవ్వరును,. పడిరి స సర్వులు సర్వలోకమున్. 1058 

రాము సేథాశీ బెంగకొని వాగిలియు మరచము. పట్టి వీడం'బ్యో .  * 
రీమహియున్ నగంబుల ధరించియ్మ కోకహతాత్మ యౌచు నెం 

తోమజీ కంప మొంద్కె గజ యోథ తురంగ సమూహమున్ కడున్ 
వేమణు ఘోషపెట్టెను భువిన్ దివి సర్వము బద్దలై చనన్ 169 
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మము 

రామవనవాసము-[పపంచదుఃఖము రామాయణసుధ ' 

రాము రథంపుధూళి కనులంబడి కన్పడు నంతదాంక న 
ఖై మొగ మెత్తి చూచు మరలింపండు కన్నుల ధార్మికున్ నుతున్ 
చేమజు చూచునందనుక వేగమె వెంటనె మేను సాచు నెం 
తో మెయి సాగిపోయె మది నుబ్విన పుత్తు9ని బెంగతోడుతన్. 100 

అదిగో రామురథంబు చక9ములవే యౌనాను జెండాయు న 

ల్లదెయావై పుగ నున్నధూళ్లి యదియ్మే యావెట్ల వైపే రథం 
బదిగో పోవుచునుండె నాకష్ట మదే యావె? ప్రెయంచున్ గడున్ 
మది తృ _ప్పింబడె రాజు నద్దియు గనన్ రమిస్ నిరాశన్ గనెన్ 1061 

కనులకు రాము ధూళియున్లు .గాలియుం గన్చడ్ల్ష క్లొగిన్రంత- నా 

జనవతి మైనుకూడ్లము వేస్టన్నీల్లువంపడ్డ్ య్లుండ్లలేక శ్రే 
లను బడీప్రోయి క్షూల్తపడ్త ర్రాజ్ఞాన్లు ద్రక్త్ణభ్లా హు వె త్రి చెం 
తనె చనె రాముమాత్త; భిరత్తాంషయ 'పోయెన్లు వాముపార్మ్యయై 1062 

అట్టు లెడమవిక్క నడచునట్టి కై కం 
గని న్షయమున్ల ధర్గుమ్లున్లను వీన్యయమునము 
ఇందియము' లెల్ల మిగ్లుల్ల త్తఫంచిహోయి 

ఆదశరథమహారా జు ననియె నిట్లు. 1063 

శ ఈ గురు ర్త. గళ్లన్లి , అన్లువాదకున్ని. భావముళ్టు. 



ఆఫ కెకతో నినువిడచితినని దశరథుడనుట ;_ 

నను గై కా! యిక నీవు నాదుతనువున్ స్పర్శింప,! కోదారుణా 

నన। కండ్తంబడ కివు, నేండు మొదలున్ నాభార్యవే కాడ యిం 

కను నాబాంధవురాలె కావు, మజియింకస్ నిన్ను సేవించువా 

రును నావారలె కార్కువీడితిని ధర్మున్ వీడు స్వార్థన్ నినున్. 1084 

ఇదె నీపొణి గహింపలే, దనలుచుట్టేం జుట్టనే. లేదు ని 

న్నిదె వర్టించితి నిందు నందు నను నాశేబంధమున్ లేద యి 

య్యదె రాజ్యంబు ను పొంది యాభరతు. డేదైనన్ సమర్పించుచో 

నది యాయంజలి నాకు నివ్వనిదియే యౌగాక నన్ముట్టదున్ 1055 

సంతసమె చావ చిక్కు కౌసల్య యపుడు 
దుమ్ములోపడ్డ రాజును దులిపి పిదప 
పైకి లేవగ నెత్తియు పట్టుకొనుచు 

నింక ముందు కేగక మర్గె నింటిపైపు _ ' 108 

ఏదొ కోర్కె (బాహ్మణుని వధించి నటులు 
చేతిలో నగ్నిహోతు) స్ప్యుశించినటులు 

ధర్మపరుం డైన రాజు సంతాప మొందె 

నార బట్టగట్టిన రాము నాత్మం దలఃచి . . . 1067 

క 

మరలియున్ మరలియు రథమార్గములిను 

'చూచి చూచియు దుఃఖించు 'చున్నశాజు 

సరిగ గ్రహమును వట్టిన చంద్రుండట్లు . rr 

ఎంత మా|తముగూడ శోభింవం క్రయ... ౩౯౩. 



= దశరథుని విలాపము = 

పురసమీపము వచ్చిన బ్లైతిగి తన్ను. 
పింయసుతు. దలంచి కడు విలపించె రాజు 

“పియసుతుని దీసికొని వెళ్లు హయవరాల 

యడుగులు కనంబడు, మహాత్ము డరయంబడడు. 1069 

ఎవండు హాయిగ గందముల్ కవిసిపూయ 

బోంట్లు వినర నున్దిండు పాన్సునం బరుండె 

అత. డెటనొ చెట్టుమూలము నాశ9యించి 

కజ్టనో తాతనొ దిండు గని పరుండు 1070, 

అత డుర్వినుండి దుమ్మంట దెన్యమున ను 

సని తటినుండి యే న్లటులలేచు 

అతం డావనిని లేచి యరుగగ లోకనా 

. థు ననాథు నటు గాంతు) వననివాసు 

లాసీత నుఖమునకర్ణురాలయు్య్యు . 

బహు " కంటకాకీర్ణవనిని నడచు 

అసీత యెజుంగని దకిథీరురాలును. 

హింస జంతు. నద-మాలించి హడలు 

ఓసి! కై కేయి నీకోర్కె యీసు తీరె 
విధవరాలవై రాజ్యాన వెస పసింపు 

ఆయనఘు.డు లేక |బదుక “ననుచు పురము . 
నిబుమృత్తస్నా తుండు పురిటి ల్లటుల చాచ్చె” 100 



అయోధ్యకాండ (1060 నుండి 42వ సర్గ్ర 201 

నలువీధుల్ నడివీధులుస్ సభలు శూన్యం బయ షాపుల్ బజా ' 

రులు మూతల్ పడి యెల్ల చో నలసి పౌరుల్ రోజుచున్ (సుక్కి దు 

ర్బలులై పోయిరి రాజమార్గముల నెవ్వారంతగాం జూడం గ 

న్నులకున్ గన్బడ రట్టి వీటిని విభుండున్ జొచ్చె శూన్యార్ముండై 1072 

నృపవరీణ్యుడు కడు విలపించు చుండి, 
సీతారామలక్ష్మణు లేగ స్వీయగ్భహము 

అహుల గరుడి చంపంగ నొప్పుహ9.మునట్లు 

సూర్యుడు పయోదమును బోలె జొచ్చె, నపుడు 1073 

మంద మృదు దీన వాక్కుల మనుజ పతియు 

గాంతు వణకం దడబడి గొణుగు చుండి 

దమేడ్చి వచియించెం *గౌసల్య యిల్లు నన్ను 

చేర్చు. డింకొక చో శాంతి యోర్చు గననులో 1074 

_: దశరథుడు కౌసల్యయింటికింబోవుట :- 

వ. అని వలుకుచున్న రాజును ద్వారపొలురు వినమంయైయున్న కౌసల్య 
గృహమునకు దిసికొని వెళ్లిరి. అపుడు రాజు కౌసల్య గృహమున పాన్పు 

నెకియు మనస్సున కంగారువడుట మానలేం డయను, అపుడు ఇద్దరు కొడు 

కులు కోడలు లేని గృహమ ౩ చం్యద్రుండులేని యాకాశమువతె నుండెను. 10 

అపు డాభూపతి చేయి యొత్ని యట “హహారామ్మ! న స్వీడితే 

ఎపుడైతే నిను మర్లిరాంగం గని యెంకేం గౌగిటం గుచ్చియే 

నృప్తు “పీక్టింతురొ వాలె ధన్యులు సుఖుల్ వీకింపవే యంచుం దీ 

[వపు నాదంబున గట్టిగాను 'విలపింపస్ సాగె శకోకంబునస్ 1076 
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అంత కాశరా వవ నున్నట్టి రాతి9 

ఫ్రమయ మర్ధరాత్రమున. గౌసల్య కనియె 

సరిగ నిను. గాంచ. జాల గౌసల్యః! తాకు 

రాము వెంటంజనిన దృష్టి రాదు మరలి. 1077 

అటుల రాముని జింతొంచు నట్టిరా జు 

బాన్బునం, జూచి యప్పుడు పొన్పుదరిని 

కూరుచుండియుం గౌసల్య కుములుచుండి 
యెంతొ నిట్టూర్చి కడు విలపించె నపుడు. . 1078 

వ. అపుడు కోకముచే శయనమునంబడి యున్నరాజును కౌసల్య చూచి 
పుత 9శోకముచే నార్పులయి రాజుతో నిట్లనెను. 

రామునికి విషంబిడి కుటిఅవర నము గలిగి 

కైక కూసము విడుపాముకరణిం దిరుగు 
రాము వనికంపి తభగ సకామ యగుచు. 

నింట భమపెబ్టు చెడుపామువంటి, దింకను 1079 

- రాముడో యిక ఈ నగరంబునంవము 

నింటనే యుండి బిచ్చంబు నెత్తి కొనగ 

భరతునికి బానిసగ సమర్పణము చెసి 

వై చుబయు నిష్టవడి యందు వరమె యిదియు 10890 

ఫ్వేచ్చగాను గై కేయ యీయింట నుండి 
యొక్కడకొ మనరాము గెంటించి. వై చి 
పర్వమున నాహితాగ్ని దేవతల నోట . 
నిడు వావిసు రాక్షసులనోట నిడిన యట్లు. 1081 
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ఏన్లటు చను మహాబాహు వింటినుండి 

ధనుసు గొని తమ్ము డింతి రా వనుల కేగె- 
కెకకే_ నీవు విడిచిన యాకుమారు - 

లట్లై సిత యెటి ట్ల యదృష్టపొట్లు గాంతా tte 

ఉత్త మ దవ్యహీను లాయువకు లెట్లు 

రాజభోగా లనుభవ'- కాలంబు నందు 

దీనులై పండ్లు వే9ళ్లును దినుచు నెటులు 

అడవులకు పొలయిచరింళు రిడుమ లోంది. 3083 

పడంతితో భా9ితతో రాము డడవి నుండీ 

నావ్యధలు పోవ నిటు రాం గనంగగలనె 

నిద్రనుండె లేచినయటు భధముగను 
ఎపుడు వీరు అయోధ్యకు నేగుదెంతా9 శ 004 

ఎపు డరణ్యమునుండి యిట్లు రాగ పర్యాన_ . 

జలధియటు లయోధ్య యలరునొక్కొ 

ఇప్పు, జావ నెద్దటు లీస్సిత్త షుంధదురిచి . . 

' సథ మెక్కియు నయోధ్య రాముల డరయు 

ఎపుడు రాజపధాల నీనాదు సుతులపై 

జనులు పేలాల్ చల్ల ౯ గనుచుజొతొం 

ఎపుడెత్తి శస్తాలు ధృతి నదిశ్చంగంబు 
లటు కుండా లూని రాగం గాంశ9 

ఎపుడు ద్విజులకు పండ్లు, పూలింతుల కిడి 

లీల. బ్బురిషాక్షల వృదక్షిణాలు శతు . 

వర్షమటు బుజ్ఞత్రింత్తును వత్తు: కొక  - పట్ 
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సంశయము లీక మున్ను న్లీచాత్మ. వగుచు 
నేను శీశువులు పాల్ తావ నెంచునపుడు - 

మాతల స, నంబులను శుష్క వైంన యటులు 

చేసి యుండి యుందు బహుశా క్షిలితలేశ! 1088 

జాల వశ ధేనువు హరివలనంటోతే 

కట! వివత్సం జేయంబడితిం గై కవలన _ 

అఖిల శాస్త్రజ్ఞుడు గుణాడ్యుండైన సుతుని _ . 

వీడి నేనేక సుతను . జీవింపలేను. 1087 

వివ! హరి=సింహము.. 

పింయుం డయిన రాము అక్ష్మణున్ విదితజలుని 

గాంచకుండగ నేను జీవింపజాల 

తనుజ శోకాగ్ని నన్నింక తగులంబెట్టు - 

గీంష్మమున సూర్యు డంజలన్ క్షితిస్ బోలే. = . 1088 

వ. అటు వీలపీంచుచున్న కౌసల్యను జూచి ధర్మమందున్నదై.. సుమిత్ర 
ధర్మయుక్స మైన. వాక్కు పలికెను. “ 1005. 

ఎః కౌసల్యను నుమి(త' ఓీదారు చీ 1 

ఆక్యః భవత్సుతుండు నుగుజాందీతుః కౌపురుమాత్ర. ముండే నీ 
విక్కడ దీన పు విఅపీంచేద వేలః మహాత్యుం డౌపితన్' 
తెక్కగ సత్యవాది నోనఠింపంగ రాజ్యమే వీడి శిష్టు లీం.. 

- దెక్కరణిన్ జఠిం తిటె చరించుసువర్ముం. దళోచ్యుం డన్నిటన్ 1090 
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ఈతనియందు లక్ష్మణుడు నెంతయొ యుత్తమవృ త్తి నుండి తా 

నేతటి నెల్ల పాొజిం గర్హుణించు, మహాత్ముని కద్దె లాభమౌ _ 
ద్సిత్ర సుఖార్హ యై వనివసించుట కష్ట మటంచు. దెల్సియున్ 

వీతనయున్ త్యజింపదు, వనిస్ బడి ధార్మికువెంట బోయెంగా 1001 

ఏతనయుండు లోకముల నెంతయు కీర్తి పతాక నిల్వునో 

యాతనయుండు సత్యవరుం డాక్మరతుం డిట6 బొందండేమియిం 

దాతని శ్రాచముస్! కడుమహామహివ:ంబును నెంచి నిత్యమే 

యాతవనుండు నంశవుల నార్తిని మేనికి. గూర్చం డింతయున్ 1082 

వనముల నుండియున్ వెడలి వాయువు చల్లంగ వెచ్చగాంగ వీ 
చును సుఖ పెట్టికొల్పు: నిశ పోకుచు చందుండు న్మిదచెందురా 

మునిం గడు గౌంగలించుకొని మోదముం గూర్చు: బ్రహ్మ యె. 

వ్వనికి సుబాహుం జంపంగ శుభా స్త్రములీచె చ్చె నతండు మోదలున్ 1099 

రాముడు స్వీయ బాహుల బలంబున ఫీక్రిలేకయె 

గీమునంబోలె నుండి వనకేళులం దేల్లి సుఖించు నట్టి యా 
రాముశరాల కుళ్కి నిఖిలారులు నాశము గాంతు రిట్టె త 

దాంముని శాసనంబులను దాలిచి యీధర నిల్చి యుండుగా 141 

వని కేగక పూర్వం బే లం 
ధనము శుభము శక్తి శ్రీయ్లు తగె రామునికిన్ 
'ధనను శుభము శక్తి యు థ్రీ 
యును నవె వనినుండీ వచ్చియును గను నతండే 1095 

సూర్యునికిం గూడ రాముండె నూర్యుం డగును 

వహ్ని కీని వహ్ని వత నుక కల యగును 

శ్రీకి శ్రీయగు, కీళ్చి పల్కీర్తుల కగు ౪ | 
క్షమకు క్షమయగు ౩ మన మెన్ని గతుల గనిన. 1098. 
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ఆవిభుండు దై వతములకు దై వతంబు 

భూతములకు గూడ _శేష్టమౌ భూత మగును 

రాష్ట్రమునం గాని దేవిః పురానం గాని 

అతని కెవి యవగుణములు నళయ రావు. 1097 

ధరతోడ సీతతోడను 
వవయగు శ్రీతోడ గూడ వరనరుం డతండే 

మజి యామువ్వురతోడ న 
చిరముగ రాజ్యంబున. 'నభిషేకింపంబడున్ 1098 

ఎవ్వండు వనమున క్రేగుచుండంగ గాంచి 

“పురి యయోధ్యయె య|శువులను గురిసె 

ఎవండు వల్కలముల్ ధరించి జై యని యేగ 
సీత అక్షయ వోలె చేరి యరిగె 

ఎవనివెంట ధనుస స్సు నెక్కిడి యస్తాాలు 

కొని ముందు స్వతవి లక్ష్మణుండె 6 యరిగె. 

ఏవ్వండు తనతండి9 భువి సత్యవంతు6గో 

సలుప రాజ్య మె వీడ చనియె వనికి. 

ఆతని కెపుడే న దుర్లః భం వని గలదె 

త్వరగ వనినుండి మరల “సీ వరయంగఅవు. 

'విడుము కోకమున్ మోహమున్ విడుము దేవి! 
సత్యమును జెస్పుచుంటిని సరిగ నమ్ము. 1099 

శీరసున చరణాబ్దంటుల 

'కేఅంగ సుదితళశ నటు సుతు నీక్షింతువుగా 

మరలియు శ్రీ యభిషేకము 

జఠగగ నానందదాప్పసరు లిత్తువులే.... . HOO 
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కాననమందును కోకము 
గానీ యతభంబుగాని కష్టముకానీ 

కానండు రాము: డిట్టుల్ . 

కానంగలవు రాముల బుత్తుం లక్ష్మణుసీతన్, Bit 

దేవీ! యశేష జనమును 
నీవే యోదారవలయు; నీవే దుకిఖం 

ఛీ విధి హృది? గనుచుండంగ-' 

నేవా రోదార్చం గఅర యింక నీజనముస్ క్షే1( 

శ్రీరాముం గన్న దానవు . 

వీర జనని విట్టి నీవు వెతం గనందగునే 

దీరుండ్లు. ధాముకంటేన్లు. 

చేరి ' సత్ష్యథిం జను ఘను లీతోకములో 1103 

పర ' సుహృదులతో రాముం 

డరుదెంచి నమస్కరింప నరయుచు నీవుస్ 
మరి వర్షాకాలపు, జల 

ధరమాలవలె విడుతు విమదాశు లసరముల్ a4 

వరదుం డగు నీపుత్తు9డు 
త్వరగ, నయోధ్యకును వచ్చి వరమృదు వగునీ 
చరణాబ్ధంబుల వా9ిలియు we ఆ 

పుర వనీతలు చూచుచుండ ద మొ్రిమ్మను జుమీ ' £105 

సరసు పాములతో రాముం' 
డరుదెంచి నమస్కరింప నర్యయ్గుచు .నీవక్ | 
కురి 'భేక్ష శ్రరుట్రపు' స 2 TE EF 

ధరకా అవస బోక్త" మదత ఎలుపళ వ. . . 1208 
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వ. ఇట్లు ఉపచారవాక్యము లాడుటలో జాణయును అనవద్యయు నగు 

సుమికం వివిధ వాక్యములచే రాముతల్లి నోదార్చెను,. 1107 

విని లక్ష్మణుతల్లి వాక్కులు 

జనపతి సతి యైన రాము జననికి త్యరగన్ 

తనువున శోకము తరిగెను : 

నునుశరడబ్దమున సుంత నును జల ముట్టుల్ 1108 

ఖొరులు రాముని అనుసరించుట 

సత్యబలుండు రామునియెడ 

నిత్యం | బనురక్తు అయిన నీజపుర జనముల్ 

అత్యంత మనుసరించిర 

స్తుత్యముగ వనము చేరు 'సుజను మహాత్మున్ 11 

వేల్ల సుహృదులున్ విభుని బోధించీ యపుడు 

అతిగ బలిమిని మరలించి నప్పటికిని 

రాము రథము ననుసరించుప9జలు 4 నెంత 

మాత్రమును వెన్మకును తాము మరల డైరి. 1110. 

గుణసరపన్ను (డు రోముడెల్లయపుడున్ గూడ. న్నయోధ్యాజనం ..
 

బున కత్యంతము పూర్ణచంద్రుండటు సమ్మోధంబు చేకూర్చు -గో 

'వున ప్రొర్ధించుచు వారు కాళ్ల (బడ రాముండో పీతన్ సతస్థవం 

తుని జేయం దలపోసి కానన వథ్గంబున్ బబ కీమంబుగస్ aut 
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కనులన్ జనులను త్రావుచు 

చనువాండయి మెతి9చేత సరిగన్ గనుచున్ 

జనులను తనపిల్ల అవలెం 

గనుచున్ స్పై హామునం బలికెం గడు 'రాముండున్. lille 

నాయం దయోధ్యజనులకు 
ఎయనురాగము బహుమతి ప్రేీమయుం గలవో 

ఆయనవి నాపి)యము కొజకు 

మీయందటు నింకభరతుమీదను నిడుడీ 1113 

ఆతండు శభచరితు90 

డాతండు కై కేయి కెపుడు నానందకరుం 
డాతండు మీకును హితమును 
పతియు తగురీతి సలిపియిష్టుండెయగున్ 1114 

ఆతండు జ్ఞానవృద్ధుండు ల 

నాతండు పయస్నుచేకనా 'బాలుండున్ 

ఆతండు మృదువు వీరుండు . 

? ..- నాతం డనురూపవిభుండు నభయుండు' 'మీకుస్. L115 

ఆతండు రాజగుణయుతుం 

జాతని యువరాజుంగాంగ నధిపుంణె'చే సెస్ 
ఈతటి నియుక్తు లై. తిమి 
పతిని రాజాజ్ఞ శిష్టు లేనును చేయన్ . {118 

నేను వనంబున కేగస్ (| 

భూనాథుండు తాపమేమిహాందేనీ" యేటులస్ 

ఈనా కోర్కె ప్రకారము ౌ . , 

ఏనాండును మీరు చేయ వరజగశళజపక్. -- “HR 
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ఎంతెంతగ ధర్మంబును 

చింతించుచు రాముండెట్లు స్థిరపడి చెప్పెన్ 

అంతంత కెదిగి పంకృతులు 

స్వాంతములో రాము బతిగ నటు తలంచిరిగా 1116 

కనులం దశలు నింపుచు 

మనసున దీనాత్ము లగుచు మటి సుగుణులునౌ 

జనులన్ రాముడు లక్ష్మణుం 

డును నాకర్షించి నటులుగ నై రపుడున్. 1119 

వయసుచేత జ్ఞానముచేత వర్చసునను 
తివిథముగ వృద్ధు లై నట్టి ద్విజులు నపుడు 

ముసలితనమున6 గంపించు పోవు తలలు 

గలిగి దూరమందుండియె పలికి రిట్లు 1120 

“రాముని తీసికొని వజచు 
నోముఖ్యపు జాతి గలిగి యున్న హయంబుల్ 

మామాట విని |వభుహితము ' 
నేమజకయె చేయుకొజకు నిటు మరలుండీ, ili 

భువిలో సాధారణముగ ee 
చవులుండును పొ)ణులకు, విశేషించియు మి. 

మ్మువంటిహయముల కగు మా 

నవినయ మగు ప్యొర్టన విని చన కిటురండి. 112 

ఆరాముండు శద్ధాతు డు. 

వీరుడు తభవితంబె. ప్ర్వియమగువాం డున్ : 
మీరాజుపురిదరి నిలుండు 
చూరవనికి' పోవవలదు తుర్రగములారా[” ._ 112 

ae 
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ఆని యారాలాపంబుల 

వినిపించెడి వృద్ధులయిన ద్విజుల ను గనుచున్ 

వెనువెంటగె రాముండును 

తన రథమున నుండి దిగను దయగలవాండై.. 1124 

తనతో సీతయులక్ష్మణుండు దిగి చెంతస్ ఠరాంగరాముండు మె 

ల్లనం గాళ్లుంచుచుం గాన _వెపునకె వెళ్లస్సాగెం గానీరథం 

బున మాతగంబు చనండు. కాల్నడకలన్ ముంగాళ ళ్ల నీడ్చించుచున్ 

_తనతోవచ్చు ద్విజాతులన్ విడడు స్వాంతంబందు?బెన్ జాలితో. 1125 

దిగియట్లాగకి పోవు రాముని సుబుద్దిన్ జూచి సంతప్తుళ్నై 

' వగం గంగారుగ బా9హ్మణో త్త త్రములు చెప్పన్ జొచ్చి రీ రీతిగస్ 
“తగు బాహ్మణ్య మె యీయదెల్లభును 'సజ్యా9హ్మణ్య మేపాందె, తి 

న్నగ మామూపుల నెక్కి యగ్నులివె వెంటాడి వచ్చుంజుమీ. 1128 

శరదృతునందు మబ్బులటు చక్కంణగమాకును వాజషేయమం 

దిరవగునట్టి ఛత్రములివే వెనువెన్క్మను వచ్చుచుండె నీ 
వరయుము, ఛత)మున్ గొని శా శవతావము మొంద్లునీన్ను ని 
తృటి గొడుగుల్ ధరించి కవిత్రానము శాయగనిడ గూర్తుమే. 1127 

అరయన్ వైదిక మంత రాశి కఖవారే యైన మాబుద్ధి నీ 

కొజకై. నేడు భవద్వనానుగతినే కోఠున్ మనోవీధిలో * 
సరసంబై చరియించు వేదముతె మాసర్వసన్వమౌ నిండ్లలో 

నిరతం బాత్మసతుల్ పతిప్సితఖెమై. నిద్రింతు?భే హాయిగా... 112 

వననివాన నిశ్చయ మొనర్ప౩గ ;షలడూ 
నీకొజకు వనిన్ వసియింప న్లిభ్రిథానూూ 

నీకిది యధర్మ మైనచో మాకు నిధితు 
ధర్మ నిశ్చయ మగుం జుమ్ము ధర్మషితిణు. 1129 
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పిట్టహంసలవలె తెల్లజుట్టు కలిగి 

నేలపై బడు దుమ్మంటి నెజసియున్న 

తలలతో కూడ మిగుల ప్రార్థనలు చేతు 

మింక వనమున కేగక యిటునె మరలు 

ఏ ద్విజులొ యైతె నిచ్చట కీగుదెం తొ? 

వారు బహుయజ్ఞములం బూనినారునుమ్ము 

వాని కిప్పుడు ముగియింపు వచ్చియుండె 

నీవు మరలినంగాని యవేవి కావు. 

రామః నీయందు భక్తి యు బే9మకలిగి. 

జంగమ స్థావరంబులు జగతి నిలచె 

అవ్వి నిన్ను మరల్సుట కాశవడెను 

" వానియెడ భక్షి చూపి పోవకుము వనికి, 

ఇంక మొదళ్లతో నిను సమీపింప లేక. 

వాయువేగాన తలలను బాదుకొనుచు 

మిగుల నెత్తైన చెట్టులు వగలం జెంది. 
యార్చుచున్న వివలె నుండె నదిగొ చూడు. 

చేష్ట లాహారము' విహారచింత విడిచి 

చెట్లపై నె యుండి యిటుల నట్లు చనక 

అన్ని పా9ణులపై దయ నలరు నీకు 

వనికి చనవల దంచు పాంర్ధనలు చేయు. 

పురికి. నీవిపు డై నను మరలు మనుచు 
ఆద్విజు లదే పనిగ కోరి యార్చుచుండ 

ఇంక. నిటుపైకి మటి వెళ్లకీ వటంచు. ' 

'నాపినటు తమసానది యగపడియెను.”” 

1100 

1131 

1102 

1188 

1194 

1135 
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తగ సుమంతుడు వేగ రథంబు నాపి 

అలసి పోయిన గుజ్జాల నటుల నిటుల 

దొరలంజేసి నీళ్లిడి యొంటి ధూళిం గడిగి 

ఇంక తమసానది దరి జరింపం జేసె. 1198 

అంద మగుతమసాతీర మా|శయించి 

జనకజను పెకీం జూచి లక్ష్మణుని కనియె 

లక్ష్మణా! నీకు మేలౌ; నరణ్యమునకు 

వెడలు మన కిది తొలిరాతి) బెంగవడకు. ' 1137 

మృగములును పక్షులును గూండ్లు నిండ్లు చేర 

శూన్యమె యరణ్యము లేడ్చుచున్న యట్టు 

లుండె, పితృరాజధాని యయోధ్య మిగుల 

నిటకు వచ్చు మనల నెంచి యేడు ధు్రువము* 1128 

సకలార్చు్యున్ నృపు! నిన్ను,నన్ను భరతున్,శతు9ఘర్నే (పేమించుచున్ 

వికలాత్ముల్ జనులౌదు రాజననిం దండిస్ గూర్చిశోకించెదస్ 

'ఇక నీపొటికి నంధులే యవుదురో యేమో కరం చేడ్చి వా; 
రొకధర్మాదికవాక్కు లాడి భరతుండోదార్చు మాతన్ బితన్ 118 

భరతుని కోనములం బయిన భావము మాటికి మాటి కెంచి య 

తృటిం దలిదండు)లన్ గుజిచి తతృరమొందను, నీవు లక్ష్మణా 
యురువడి వచ్చి నావెనుక నుత్తమ కృత్యము చేసియుంటచే 

సరిపడ సీతకై యెవరి సాయము నక్కల లేక పోయెంగా . 1140 

వ. ఓ లక్ష్మణా! రకఠకములై న వన్యము అగువండులున్నవి. కాని వీటి 
తోనే ఈ ర్యాతి గడుపుదును అని పలికి పిదప సుమంతు9తో గుజ్జములను అప 

మత్తుడవై మేపి చూడు వుని చెప్పెను. అంత సుమంతుడు. 'సౌమికతో? 

“గూడ ఆవేభ మైన రాత్రిని తమసాకీరము, చెట్ల ఆకులతో శయనమును ఏర్పజ 
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చెను, అంత ఆ సీతారాములు ఆఆకుల పక్కమీద శయనించిరి. వారట్లు శయ 

నించుట చూచి లక్ష్మణుడు సూతునితో రాముని గుణములు చెప్పెను. ఆరా... 
తింతయు. లక్ష్మణుడు మెల్కౌనియుండ సూర్యుడే యుదయించెను, మటి 

ఆరాతి? గోకులముతో నిండి యున్న యాతమసా తీరమునకు దగ్గరగ రాము 

డారాతి) ప్రకృతులతో6 గూడి యపుడు లేచి నిద్రించుచున్న పారిని -చూచిపుణ్య 
లక్షణములు గల లక్ష్మణునితో నిట్లనెను. la 

=: రాముడు [ప్రజలకు తెలియకుంగ వెడలిపోవుట 1. 

a 

మనయం దెంతొ య పేక్షతోడ తమకొంపా గో డుపేక్షించి నే 

అనె వృక్షాల మొదళ్లం బండుకొను పౌరవాితముం జూడుమీ' 

మనలని మర్ల ం౭గం జేయు నిశ్చయమునన్ బాణాలు వర్ణింపనై 

నను వర్టింతురుగాని నిశ్చయమునింతన్ గూడ నర్జింపరే 1142 

ఎంతటిలోన నిట్లు నిదురించిన వీరలు లేవకుందురో . 
అంతటిలోనె యిట్టె మనమారథ మెక్కియు నిప్లె భీత యా 
వంతయు లేని మార్గమును నారసిపోవలె నింకవీరొ రో 
జంత శ9మన్ బడలి యభ్లై వరుండిరి నాదు ప్రేమచే . 1143 

తమవల్ల జనము లింతయు 

శంమపడనియటు నృపసుతులు సలువగ వలయున్: 

తమదుఃఖంబులలో భా . 

- గము పజ వంచుకొననియటు గావింప ' వలెన్. 1144 
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అనంగ సాక్షాత్తు ధర్మమో యనిన. యాట్టు 

అలరు రాముతో లక్ష్మణుం డనియె “నీకు 

నిష్ట మైనట్సె చేయుద మెక్కి రథము, 
అనంగ రథము తెమ్మని రాముం డనె సుమంతు9.. [45 

అపుడు సూతు(డు నటనుండి యరిగె త్వరగ 
రథమునకు గుజ్జములం గట్టి షో9ంజలి యయి 

యనె మహాబాహుః యిదె.రథ మరుగుదెంచె. 

త్వరగ నీవెక్కు సీతతో తమ్ముతోడ. 146 

అంత రాముండు *చని కవచాదికముల 

రథమునందుంచి యందు ముగ నెక్కి 
రట్ట మగు సుళ్లతో షాబు తమస 

కూ9రమృగబాధ లేనట్టి దారిం బట్టె. . [160 

తిరుగ పౌరులకు తెలియ నటుల 
రాముడు నుమంతు9తో బల్కె “రథమునెక్కి 
సూత! ముందుత్తరము నీవు సుంత ఫోయి 

పౌరులకు దారి తెలియని వగిది మరలు... 1148 

అంత సూతు డట్టులే చేసి యవల. జెవ్ప గా 

లక్ష్మణుండు సీత రాముండు రథము నెక్కి | 
చన తపోవనమువయిపు సారధి చని 
రథము శభనిమితృమ యుత్త రముగ .నుంచె. 1149 

రాత్రి తెల్లవారంగ లేచి రాముం కషం 

"కోనీపీంవ కుండుటను కోకంబుచేతే . ' 
చేష్ట లుడిగి పౌరులు తమచిత్త మెంతొ 

యుత్తలవడ కూలంబడి యుండి, రపుడుం  . tse 



£16 (నిందను [ప్రజలు నిందించుట్స రామాయణసుధ 

కంట నీరూన నిటునటు కనుచు నెటను 

రామురథ మేని నెటనై న రాజు జాడ 

కానిపింపకుండుట చేత కరుణతోడ 

నెంతొ దీనులై వగచెంది యిటుల ననిరి. 1151 

= పాడు న్మిదను [పజల నిందించి ఏడ్చుట 

ఏమి యీపాడు నిద ఛీ యెంత చేసె 

ఇది మన మనస్పెటు లవహరించి పోయె 

కానిపించండు వెఢజొమ్ము కలుగువాండు 

విపుల భుజు. డై నరాముని నిపుడు కనము. 1152 

ఈ యమోఘ పరాక9మ మెసంగురాముం 
డిపుడు తనునమ్మువారి. ద్యజించి పోయె 

కన్న .కొడుకులబలె వమ్ము. గాచు రాము. 

డిపుడు తను నమ్ము మమ్ము. ద్యజించె నకట.; 4150 

చచ్చిపోవ నై నను నిటం జచ్చిపోద 

మిందు వానిని జూడగ నింక నెచట 

కై నరాకుండం బోదమా? యతండు లేని 

జీవిత మింకేల బలికి చచ్చియు నికేల. 1154 

ఇచట నెండు కట్టెలు పెద్ద వెన్నా కలవు 

వాని చికిపేర్చి పడుదమె వహ్నియందు 

రాము డేడి యని యడుగ నేమియంద . a 
మతండు గైకొని వెళ్లలే దనుట యెట్లు." 15 

ట్ల స 1. లీ 
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అతండు లేకుండ వచ్చు మమ్మరసి పురము 

జాలిగొనుచు నాబాలగోపాల మేడ్చు 

వడి జికేంది)యు వెనుకనే బయలుదేజి | 
అతడు లేకుండ పురమెటు లరయం గలము. i193 

అనుచు బాహువు పైకెత్తి యార్చి యేడ్చి 

వత్సలను బాయు గోవులవలెనె యజఅచి 

రవల రథమార్గమునుబట్టి యరిగి సుంత 

మధల రథమార్ల మది లేమి మరలినారు. కళ 

ఇంక మనమేమి చేయుద మిపుడు గాని 

అకట ! దై వోపహతులమై యయితి మనుచు 

వచ్చినట్టి మార్గముంబట్టి వారు వగచి 
సుజనులు వ్యధపడు నయోధ్యం జొచ్చినారు. 118 

హీిదములందుండి గరుడి సర్పమ్ము లెత్తు 

కొని చనగ శూన్య మైనట్టి నదిని బోలె 

రాముడే యుండని యయోధ్య యేమి గూడ 

శోభ చెందక యంతయు శూన్య మయ్యె. 11% 

"చందురుడు లేని వినువీధి చందమునన్లు . 
జఖములే లేక యుండిన సంద్రమటుల 

అలబృమానందమును తేని యాయయోభ్య్య. శ 

చిత్త ముత్తె లేని జబైనమ్ముళ్తా చేరి కనిర్షి®. . 1160 

ధనములను నిండియున్న పత్తనము చూతశ్తి ' 
పరమ దుఃఖాలచే జంవం బడుచు వారు 

చిక్కు లెజుంగక ముదమేగ దిగులు పడుచు . 

స్వజన్నమును గాని వరఇనంబై నం గనర్గు, _- : HB 



క 
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అతి దుఃఖంబున నళుపొళిం 'గనులే- యత్యంతమున్ వాచంగన్ 

మృతి 'చెందం దలహపోసి, యిట్లు వనీవై వే పి. రాము వెన్నాడి యం 

. దతనిస్ గానక యింటిదారిం బడు పొరాళుల్ మనే స్స చనన్ 

మతియీ లేకయె యేడ్చి కంట సుతుల్ భార్యన్ నిరిక్షించుచున 1162 

వణిజుల్ మదము గా గాంచ, రంగడుల వివ్పర్లబోవ రానష్టపో 

యన దంవ్యంబు అభించి మిక్కిలిగ లాభింపం బిహర్షింపరే; 

మునిముందే తొలికాన్పు పుత్తు9ంగని యామోదంబు బాలెంతలున్ 

గన, రింటింటను నేడ్తు) 5 రాము గనకుండస్ భర లేకేరగన్ 1163 

అంకుశములచే మ శ్రగజాళిం బోలే. 

వాక్యములచేత భర్తల బాధ, గూర్తు) 
రాముడే లేనపుడు వారి కేమిసుఖము | . 

వతులచే నేమి ధనములవలన నేమి. *' . 1164 

సుతుఅచే నేమి మటి యురకసతుఠనేమీ'-' 
అన్యసుఖములచే నేమి యమళు నేమి. 

రాము సేవింప వనికేగు లక్ష్మణుండె 

“అవనిలో ధన్యుండు సుజనుం డగును గాదె. 108 

' వచ్చోట రొముండె యిపుడు హస్ నము లజ ల 

నాతమ్మి కొలంకులె పూత మగును 

ఎచ్చోట రాముడు స్వేచ్చుగ్లాం దిరుగ్గు నా, 

నడు లదిరవనులే. ధస్య్యంబు ఇను 

ఎచ్చోట. రాముని నిష్టా౭థిగు_గ్వొల్చు: . 

mun నాశై అవనులె పూజ్లార్ల మగును. . _ 

ఎచ్చోటం దుమ్మెద తెగురు పూగుత్తులు 

థాముం జూచు నవ్శియె రమ్య మగును. 
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కె కవల్ల సర్వము నష్టమై పోక మాన 

దిది యసాయకమై దిక్కెయెనయ కుండు 
అడవి రాము డేగ దశరథుండును జావ 

నింక నేడు పె గతి మన కెల్ల రకును. ilt8 

విషము తావుండు రాముని వెనుక జనుండు 

ఊరు పేరు లేకుండంగ చేరు డెటకొ 

చెడిపి సీత రాముడు లక్ష్మణు(డును వనికి 
పంపబడిరి, భరత యోధు పవల మింక . 1169 

ఇంకం జందాస్యుండు గూఢజతు9ండు (పియంబే ముందు మాటాడు వా, 
డకలంకాత్ముండు శతు) నాశనకరుం డాజానుబహుండు ర 
క్షకుం డెల వ్లప్వుడు చందు96 డట్లు (పియుండ్రై కన్సించు నద్దాక్షుండున్ 

సకలారాముండు సత్యవాది వనులుస్ భాసిల్లం గిండించుంబో 1170 

అని విలపించుచున్ పామద అప్పురి మృత్యువు ఫీరిచే వ్యధస్ 

గనినటు దుఃఖ మొందుటను గాంచంగ లేకనొ సూర్యు. డస్తమిం 

చెను, నిశ యాక్ళమించెను యజింపరు వే9ల్వరు నిప్పెవేయగా 
చనరు పఠింప, రంధతమసంబును పూసినటుల్పురం బగున్. 10/0, 

'మూసిరి యంగడుల్ ముదమెపోయె నయోధ్యయొ దిక్కులేనిదై 
యాసమయాన్క తారకలు నందరుదేజని యాకసం బటుల్ 

మూసియ యుండె,భర్హయొ కుమారుండొ యప్పపవాస మేగిన 

ల్లాసతు లేడ్చి రాసుతులకంటెను రాముం డెయయ్యొ - ప్రీతుండై 112 

నృత్తములు గానములు హర్షమెని లేక 

ఏమి యుత్సవములు బజా రై వియు లేళ 
జలములే లేక యుండిన జలధి వోలే * 

ఆయయోధ్య యుండెను మిగుల శూన్యంబ యగుచు rin 



అయోధ్యకాండ (40వ నర్గ) 

రాము జేగువనా లకాలమునం + బండూ 

వృక్షమిలా రాము దలను నెక్కించుకొనును 

రాము డున్న కొండలు నిర రములం పు 

రాము గన- పోవు భీతి పరాభవములు. 

(పథిత బా హుసీలుండు రాముండు దూరము 

చనక యున్న౦తలో. గనెద మతని 

జనులకు గతి పరాయణ మైన రాముని 

పదముల ఛాయ పై € బడెద మిపుడె 

వీము జానకిని ఫేవింతు మింక మీరొ 

రాముని సేవింప రండు వనికి 

వని రాముండో మిమ్ము భద్భం౦ంబుగాం జూచు. 

. సీశ మాభద౦ మీక్షించు చుండు 

నమ్మకములేక బెంగతో నలుగు చుండి 
సుందరము కాక చిత్తముస్ గుందం జేయు 

 నీయయోధ్యతో నిక మనకేమీ కార్య 
'. మునుచుం బురకాంశలు పతులి కనిరి వగచి. 

క్రై క రాజ్యసు చేయ కడుదిక్కు లేకుండ 
| .ధనపుత్స9 జీవముల్. గనెద మెటులు 

ఐశ్వర్యమును గోరి యావతిన్ సుతు గెంటు 

కైక యెవ్వని గెంటకయె వసించు. 
కిక రాజ్యంబులో కడు బానిసల మౌోచు 

గతిలేక యుండము సుతులతోడ 

 సేగ్గును విడి, రాముం జెడ వాకు దుష్టయ _ 
ధర్మం గని కను భద్రంబు నెవడు. 

£19 

1166 

1167 



అయోధ్యకాండ (49వ నర్గ్ర డ ని! 

£ 

పూరుషశ్రష్థం డై న రాముండు గూడ 
తండి్రి'యాజ్ఞను మనసులో దలచుకొనుచు 

అంత మిగిలిన నిశసమయంబులోనె 

వడి నయోధ్య దాటియు. జాల పథము గడచె. LITE 

అటు చనుచుండ భది నిశ యవ్వలికిం జన్కె రాముండున్ హుటా 
హుటి తొలిసంజ వార్ని వడి నుత్తరకోసల దాటి సీమలన్ 

_వటు వగు గాామముల్ గడచి బాగుగ విచ్చిన వల్వనంబు అ 

చ్చటం గనుచున్ శరా లటు వెసన్ జను వాజులతోంజనెన్ గడున్. 1175 

గాంమములఅందుం బల్లెలను గల్గు జనంబులు పల్విధంబులస్ 

రాముండు నాలకింపం గడు తాముపువాసము గూర్చి యిట్టులన్ 

తాము వచించి “రాదశరథాధిపుం డెంతటి కామకుండొ యా 

రాముని గన్న పుత్తు) వనులంబడి పోవంగం బంపె నిర చున్. 117%, 

ఇంతటి ధర్మమూ రిని జితేంది9యుం బాగిజ్ఞు దయార్డ్రిచి త్తు నిస్ 
సుంతయు. జేరిమలేక దయంజూడక కానకు గెంటు; కై కయో 
యెంతటి కూరురాలు దయ యింతయు లేక యె పాపురాతె మై . 
యింతటి |కూరకర్మలకు నిట్టులం బాల్చడి పోయె నక్కటా. . 1177 

అని జనము లొడుకొను వాక్కు లాలకించి 

కోసలేశుండు కోపలన్ బాసెపొవ 
నాంబు లొప్పు వేదతోకీ నదిని దాటి 

ఆ యగస్తుం డున్న దిశకు నరిగె- త్వరగ . 113 

అవలం జాలసేపే పోయ యమలజలము 

గల నదిని దాటి గోవులు గల. బయళ్ల' . 

దనరి సంద్రుమువై పుగం .జనుచునున్న . 
గోమకీవదిన్ డాటెను రాము: డపుడు.- , ir 



222 . అయోధ్యను రాముండు వీడ్యానుట - రామాయణసుధ 

సత్వరంబుగం బోవు నశ్వములతోడ 

తిరుగ గోమతీనదిని నతికమించి 

హంసల నెమిళ్ల కూంతల నందమైన 

స్యందికానదిన్ రాముడు సరిగ వాటెం 1180 

మున్ను 'మనువిభు డీక్ష్వాకు భూవతికిని 

ఇచ్చి నదియు రాష్ట్రమున నావరించినదియం 

ధాన్య ఛధనములచే సమృద్ధంబు వైన 

కితిని నెల్ల రాముడు జానకికిని జూ పె. 1181 

వ. సూతా! అని పిలిచి హంస వంటి మదించిన స్వరముతో పురుషోత్త, 

ముండైన రాము డిట్లనెను” 1182 

తల్లిదండు9ల్ మది సమ్మతించి నపుడత్యంత౦బు పుష్టించి పు 

వ్వులు పిల్వన్ సరయూవనాన నెపుడేం బోదున్ గదో వేటకై. 

విలుకాం డప్పుడు కోరువేంట నింక 'నీవృధ్వితలంబందు లీ 

' అలక రాజబుషుల్ పచించి, రిది కోరన్ జుమ్మి యత్యంతమున్ 1103 

వ అని సూతు డగు సుమంతునికి మధురవాక్కులతో జెప్పిరాముండు 

ముందునకు బోయెను. 
1184 

న! అయోధ్యను రామును వీడొ్యానుట న | + 

సువిశాలం బగుధమ్యకోసలము అచ్చో. దాటీ రాముం తయో 

ధ్య విలోకించి కరంబు లొగ్గి యనెం గకుక్భ్ళా9బా యరౌధాధ్యాపురీ 

యివె జోహారులు పోయి వత్తు సెజ్ల శిమ్మిన్మెన్నా.చై వాల ఎటో 

తువు వారుండిరి తండ్రి యాజ్ఞంజని వత్తుఫ్[జూశునిన్ (గమ్మణన. 1189 



అయోధ్యాకాండ (118 నుండి 90వ సర్గ విజి 

అవల నెత్తురువలె నెజ్బనై.న కనులు 
వజలు రాముండు కుడిచేయి పయికి నెత్తి 

అ|శుముఖమున దీనుండై. యచట నున్న 

జానపదులను గని పల్కె నవినయముగ, 1188 

“నాయెడల మీరు దయ జాలి న్యాయరితి 

చూపితిరి చిరముగ వగచుటయు తగదు 

మీదు మీదు కార్యంబులన్ మిగుల సరిగ 

చేయం జని రండు మీ కార్యసిద్ధి యగుత 1187 

అటు మహాత్ముండౌ రామున కంజలించి 
ఇక |వదక్షిజముల నాచరించి కూడ 
జానపదులును విలపించి చాలసేపు 

అచ్చ టచ్చట నిల్చిరి యరసి యటుతె. ' . 1188 

అట్లు విలపించుచుండియు. నల్లై యుండి 

తృప్పై పొందక వారలు నేడ్చుచుండ + 
- ఆ (ప్రజలకు సాయంకాలమందు త్వరగ 

భాను డట్లు రాముండు కనంటడక. పోయె. ' పన్షకిక్ 

వ. అంత 

ధనధాన్యములకోడ వినుతమై ౦ స్ఫితమై - 

దాన శిల (వజాతతుల నిండె 

శుభములై. యభయమై కోళితం బయి యొప్పు 

చై త్యయూపములతోం జక్కండనరి 

మహితోపవనులతో 'మావిశోపులతోడ 
రమ్యసరసుల హర్షంబు గూర్చి 

' తుష్టలై మిక్కిలి పుష్టులౌ జనముతో - 

గోకుళాకులములై గౌనబు- చూప. 



£24 రాముడు కో సలదేశముల దాటుట. _ రామాయణసుధ 

అవని పతులకు రక్షకీయంబు లగుచు . 

(బహ్మ ఘోషముతో. (బతిధ్వనులు చేయు 

రాజభోగ్య కోసలములన్ రథముతోడ 

తిన్నగా 'సరుషవరుం డత్మికమించె. . 

వం ఇట్లు కోనలదేశములను దాటి పిదప 

పావన జల మొప్పి పాచి నాచును లేక, 

పుణ్య మై బుషులతో పలుపు గూర్చి. 

నుశీకమై దరి నాశమంబుల మీీజ్రి 

యచ్చరల్ (క్రీడించు హ్రదము లలరి 

సుర దైత్య గంధర్వ వరకిన్నె రాఢ్యేమై 

నాగ గంధర్వ కాంతలను వజిలి 

సుర గణాంచిత శేశిగరిశతంబులకోడ వ 

దేవతో ద్యానా అ రీవిం దనరి 

దేవతల కోస మాకాశదేశ మెక్కి 
దేవపద్మాలతోం గూడ దీ_ప్రి చెంది 

సకలలోక పొవనియంచు “జగతినేపుడు 

[పగాలుత _తిపథగ గంగను రాముండర సె. 

ఒకెడ నీళ్లులం గొట్టి విక టాట్టహాసంబు. 

వెడల నుర్యులత్షేట వెలి౧గ నవ్వు. 

ఒకెడ నీళ్ల జడల నూరించి సుడి చూపి 

స్తమికగంభీరయై తేలియాడు 

ఒకెడ వేగముతోడ వికటఖీ నాదమై 

దేవగణస్నాన ది షి ప్తి వెలయు 

ఇంక నొక్కచోం గల్వి లిసుక కన్నెలు, .మీంచ 

మత్త పక్షులకోడ మసలు మండు 

1190 

“ust 



అయోధ్యకాండ (1184 నుండి 50వ నర్గ్ర 225 

ఒకెడ హంస సాధస చక యోగ్య రవము 

ఒకెడ తటనృక్షముల మాల లొప్పుచూపు 

ఒకెడ పద్మాలు మొగ్గలు నుండ వెలిగి 

పువురజము పోవ |1ప్రమదయై పొలిచె గంగ, 1192 

వరదల్ పోవగ ము _క్తె మట్టు విమలంబౌ నీళ్ళతో వన్యమౌ 
ద్విరద_వాతముతోడ దిక్కరులతో దేవద్వివ( శేజితో 

కర మాగాంగతటాంకకాననము ను[గంబై న నాదాలతో 

నురువై సుందరమై భయంకరమునై యొప్పారియుండెన్ గడున్. 
1198 

వ. మతియును ఈగంగ ఫలమూలముతోడను చీవుళ్ళతోడను పొదల 

తోడను పక్షులతోడ నావరింవంబడియుండి యు త్తమ భూషణములతో నలంక 

రింవ బడిన ప్రమదవలె నందమై నీటి క్రోతులతోడను మొసళ్ళతోడను పాముల 
తోడ నిండి విష్ణు పాదములనుండి జాటి దివ్యమై పావములను నశింపంజేయుచు 

భగీరథుండు హర జటాజూటమునుండి క్రింది దింపంగా నొప్పి సముుద మహి 

షియై సారస శ్రాంచి పక్షుల నాదములతో మార్ముమోగుచు శృంగిబేరముగా . 
(ప్రవహించు గంగను ఆ రాముడు సమీపించి కెరటంబులతో సుడులలో నల 

రారు గంగను చూచి రాముడు సుమంతునితో “ఈ రోజు ఇక్కడనే 

యుందము. ఇదిగో ఇక్కడనే దగ్గరగా ఇంగుదీ వృక్షము .(=గారచెటు) గలదు 

ఓ సారధి ! ఈ దినము ఇక్కడనె వసింతము. దేవ దానవ గంధర్వ మృగ 
మానుష పక్షి సేవితమైన వవిత్రజలము గల గంగను చూతము, అని రాముడు 
"అనగా “సరే” అని లక్ష్మణుండు సుమంతుండును , ఆ యింగుదీ వృక్షము దగ్గ 

రకు రథముతో వెళ్లిరి. అంత స్త్ర రామలక్షణులు రధము దిగిరి. సుమంశు 

డును దిగి గుజ్జములను విప్పి యా చెట్టు దగ్గరనున్న రాముని నమీపించెను.. 
ర! | ౨ శర 



= రాముని దరికి గుహుడు వచ్చుట ఫా 

అచట గుహు. డనునొక నిషాధాధిరాజు 

వాస ముండే, నాతడు రాము (పొణ సఖుండు 

అతండు రాముండు తనదేశ మరుగుదేజి 

విని యమాత్య వృద్ధాదుల గొనుచు వచ్చే. 

అపుడు తనసమీపమునకు నరుగుదెంచు 
గుహు నిషాధాధివతిని కన్లానుచు రాము 
డింక సౌమ్మితితోం గూడ నెదురు పోయి * 
తనదు సఖుని గుహుని గల్సికొనియె పీతి. 

ఇంక నపుడు రాముని గౌగిలించుకొనుచు 

_ నా గుహుండు నొర్తితోడుత ననీయే నిటుళ 
ఎటుల నీ కయోధ్యయొ యత్లై యిదియు రామ! GC 
ఇప్పుడు నీకేమి సే సేవ గావింతు. జెప్పు, | 

ఇఒ? రొమ గుహ సమాగమము i 

పీ మృవాద్యావ్ను. { 1. యటుపదట్లీ యమం డైన 
. యకఫ్ య్వైన్వేన్నో బఖ్టింళ్లు న్యు “చెవ్వు. 
న్ “వచించ్చచ్చు గుప్వాడ్తు, శవ్మాడికముల 

సర్థ్యమును దెచ్చి రోముని' కనియె నిటుల: 

1195 

1196 

i 

శిర 



అయోధ్యకాండ (50వ సర్గ్ర దీనీ 

సఖ ! మహాబాహు నీకిదే స్వాగతంబు 

సీదియే గాదె రామ ! యా నిఖిలపృథివి 

ఏము భృత్యులము |పభు(డ వీవు సుమ్ము 

చక్కంగా మమ్ము రాజ్యమున్ సతత మేలు. 1199. 

ఇదిగొ భక్ష్యము భోజ్యము నిదిగొ పేయ 

మిడిగా లేహ్యము సిద్ధమై యివిగొ వచ్చె 

ఇవిగొ శయ్యలు వాజుల కిదిగొ తృణము 

అని పలుకు గుహుతో రాము డనియె నిటుల. “1200 

నడచి వచ్చి స్టే హముచూపినావు కనుక 

ఎల్ల గతుల మమ్మువు ఫూజించినట్లె 

అనుచు బలిసిన బాహువు అపుడు “గుచ్చి 

(పబలి కౌంగిలించుకొనుచు రాము. డనియె. 1201 

బాంధవులతోడి నారోగ్యవంతు(డ వయి 

నొఖ్యముగ నున్న నిను నదృష్టమునం గంటి. 
కుశలమే గద రాష్ట్రము కూర్మిసఖులు 

వనములునుగూడ నోగుహ 1! భదమగునె. Ru 

ఏదియైకె పతిని నీవు నర్చించినావా 

ఎల్ల యది సమ్మతింతు, గంహింపం జాల 

వల్కలము లూని మేళ్లును వండ్లు తినుచు | 

వనుల ధర్మానం దవసిగా నను చెబుంగు. 1203 

ఈ హయములకె యాహార మిమ్ము చాలు. 
ఇంక నేదియు. గోరుయాచింకు నింతె. : 

ఇంత మాతము పూజ్యుండ, యిచ్చు నెడల 

చేను పూజింవంబడి నబ్లై యెంతుం జమ్మి. - 1304 



£28 రామాయణసుద 

ఇవియె తండియౌ దశరథనృవతి కెపుఢు : 
పిీయములై యున్నయవ్ని యని వినుము మిత) 
వీనిం జక్కగం జూచెద.ఫేని.చాలు. * 

నేను పూజింపబడి నట్లె యెంతుం జుమ్మి. ౨. 1205 

నీవు వీని కాహార పొనీయములనె 

ఈయవలె నని యతండు శాస్తించె మిత! ' 
అనుచు రాముండు చెప్పగా విని గుహుండు 

నట్ట యని భృత్యులకు నల్ల యాజ్ఞ చేసె” 1206 

అవల రాముండు నీత్త రీయమ్ము. డాల్చి 

శిద్ధ్దతోడ సాయంకాల సంధ్య వార్చి. 

స్వయముగా లక్ష్మణుండు భోబ్యమ్సుగ_ జలమె 

తెచ్చి యాోయంగ వానినె పుచ్చుకొనియె. 1207 

ఊర్విపెని రాముండు పరుండ్లియుండ 

కాళ్లు (సక్షాళనమ్ము లక్ష్మణుండు. చేసి 

భార్యతో నున్న యతని సేవలశ్లు. చేసి! __ 
యింక నా వృక్షమును నాశ్రయించి యుండె.. 1208 

గుహుడు కూడ సూతునితోడం- గూఢి .యపుడు . 
లక్ష్మణునితో నపుడు మాటల్లాడ్రుచ్లుండి. 

రామునెడ నప్రమత్తుండై. మేమి గనక. . 
' ధనువు ధరియించి రాతి మేల్మొాన్సీయె యుండె.. . . 1209 

ఇదివజికు దుఃఖ మన్న దెమ్మెజురగకుండి. జక 
సౌఖ్య మొందందగిన యాయశ కా బుధుడు. 

నగు మహాత్ముడు రామ్యుక్లు: నక వేలం 
_బండుకొనం జటెం జాల సేపట్టిక్సిర్వాతి9. . 1210 



అయో ధ్యకాండ (ill నుండి ల1వ సర్గ డదత. 

గరువ మింతయు లేక లక్ష్మణుడు రాత్రి 
అన్న క్రై మేలుకొని యుండ నరసి గుహుండు 

మిగుల సంతాపమును పొంది వగచి యపుడు, 

రఘుకులు. డగు లక్ష్మణుని కీలాగు వలికె,' 
Lil 

ఇదిగొ నాయనా! సౌఖ్యము నీయందగిన 

యాశయనము నీ కొజికుం గల్చింవం బడియె 

రాకుమార! మిక్కిలి నీవు శ్రమము పడకు. ' 

ఊరడిలి హాయిగా నిట బిరుండ్రవయ్యః..
 1242 

పాము లివి యెల్ల మా కలవాటె సుమ్ము. 

ఈ వెపుడు కష్టవడుటన్న వెజుగ వయ్య. 

రాఘవుల. రక్షకె_ మేము రాత్రి యెల్ల 

మేలుకొనియె యందు మయవలీల "నిపుడు. 
1213 

"ఇంక రాముని కంటె వేజెవండు నాకు 

నిష్టతముC డె 'న వాండు _గన్చీంప డెటను 

ఇటు వినుము' సత్యమేను వచించుచుంట్ని 

ఇట్టు సత్యముతో నొట్టు పెట్టుకొందు. ilk 

అజాప్ రాముండు నేల:బకుం నే లక్ష్మ
ణులు చింతించుట =. 

ఇతని యన్ముగహంబుననె యీజగనురిదును గొవ్చకీక్తి ర్తియున్ | 

అతిగ ధనంబు ధర్మమును నర్థము; పొంద్లిథ్రి నెంక్సా కేవలం, 

బితనిని జానకిస్ ధనువు నేనును జాతులు దాల్చి-శాతు: మీ. 

వళ్లిగనినట్టి దివనము మానక గెలక: శ్లోనె.వచ్చి నస్. : 1215 
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£80 రాముడు నేలపై బరుండుట లక్ష్మణుని చింత-రామాయణసుధ 

వ. అంత నాగుహుని వాక్యములు విని లక్ష్మణుం డిట్ల నెను. 1216 

అనఘా ! ధర్మ మెజుంగు నీవిటులు మమ్మత్యంతమున్ జాగ్ర త్తన్ 
గని రక్షించుచు నుండ మాకెటుల నింకన్ భీతి వ-ర్తిల్లు నై 

' ననుగానీ రఘురాముం డుర్వింబడి యుండన్ నాకెటుల్ నిద వ 
చ్చును సొఖ్యంబుగనెట్టులుందు6 గనవచ్చున్ రాము డిల్లుండంగన్. 1211 

ఎవని సురాసురాదు లెదిరించి సహించుటకై నం జాలరో 
ఎతడు (శ్రమించి మంత్రముల నెంతొ జపించుటచే లభించెనో 
ఎతండు నొకండె యాదశరథేశవని కెంతయు నిష్టుం డయ్యెనో 
యతం డిటు సీతతోం దృణములందు సుఖంబపరుండెం జూడుమీ. 1218 

ఇతండును గెంటివేయబడ నింక విభుం డిటు లెంతకాలమో 
(బతుకండు థా|కతియో విధవరా లయిపోవును సత్వరంబుగన్ 

' అతిగను. నేడ్చి యేడ్చి [శమ నంది యింకేడ్వంగ లేక యింతయున్ 
క్షితిబడియుండ మేడలు నిశన్ బిడుగుల్ వడి మానినట్ల గున్. 1810 

పతి, కౌసల్యయు, నాదుతల్లి యును నావంకేని యీరాక్రి జీ 
వితమున్ నిల్చెద రంచు నెంచ, నెబొ జీవింత్రేని నీర్మా౭యే 
సతి నాతల్లి యొ కొంతకాలమటు నాశ్యతుఘ్నుకై చూచుచున్ 
(బతుకన్ వచ్చును, రాముమాత యింక  జీవంబున్ త్యజించున్ గదాం 

1220 
అనుర క్షపజతో నిం. . 
డినదై సొఖ్యంబు కూర్చి నిఖిలమునకు. (వీ 
తిని జరపి యయోధ్యయు నదె. 
జనపతి నశియింపం జూచి సరగ నశించున్. 1221 

ఈమహిత్ముండౌ జ్యేష్టుని రాముం గనక '. 
ఆమహాత్ము.డౌపతీ నిల్చు (బాణ మెటుల ' 
నృపతి నశియంవం గౌసల్యమృతినిగాంచు 
పిదప నాతల్లి యును మేను విడచివైచుు 1222 
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అవల నశియించె నశియించె ననుచు నపుడు 

ఆత్మ కాంక్షిత మీడేర నందువల్ల 

రాజ్యమున నాము నుంచక రాజుపోవు 

ఇంక పితృకర్శచేసి సుఖిం్యతు వారు. 1228 

నడివీధుల్ రనుజీను మౌచు వెలయన్ నవ్వీరులన్ మేఢడలన్ 
కడు వేశ్యల్ చెలువొందగా రథ తురంగానేకప సశ్రేణులున్ ' 

నడువన్ వాద్యములున్ ధ్వనింపం బజిలున్ గళ్యాణముల్' దీర్చ సం 

దడి వారల్ పిత రాజధాని నింక" వానందింతు కాంబోలునే. 1224 
పత వాం 

(బదుకునె తండి మేము వనవాసమునుండి పురంబు కమ్మ జిన్ 

ముదమునం జేర్తిధార్మికుం గనుంగొనం జాలుదుమే, కృత్నపతి 

జ్ఞు దంసి సౌఖ్య మొందుదుమె చొచ్చి. యభయోధ్య. నటంచు లోంబడదే 

పదె నిలుచుండె యేడ్చి వగవన్ గనలేకయె ర్యాతియే చనెన్. 1225 

అనుచు |బజాహతుం డగు నృప 

తనయుడు సత్యంబు పలుకు తటి విని గుహుండున్ 

ఘన సొహృదమున వగచుచు 

కనులస్ నీరిడె జ్వరాలర్త ర గజమును బోలెన్. " I226 

వ. ర్యాతి తెల్ల వాజంగా వృథులవక్షన్సు గలవాడును మహాయశ 

స్కుుండు. నగు రాముడు శుభలక్షుణు డగు లక్ష్మణునితో. నిట్లు పలికెను. 227 

* ఉదయింపన్ రవి వచ్చు సొమ్య ! చన నెండో యీనిశాదేవి యిం 
'దదిగో నల్లనిమేని కోయిలయుం గూయన్ జొచ్చె (శ్రావ్యంబుగా 
ఇదె యీకాన నెమిళ్ళ శకేకలును విన్పించున్ చెవుల్ విందుగా 

ఫదమా, దాటుద మబ్టివై ఫు చను |భూభంగాంగ గంగానదిన్ 1228 

+ చాతకము సాయుచున్నది యచన యక్షుడు బస్సు 

కోశిదాను మేఘసందేశములో వర్ణించెను. - 



=? రామాదులు నావ యెక్కుట ఇ 

ప్మియమి(కున్ సుఖపెట్టు లక్ష్మణుండు సం పీతాత్ము(డై రాము నొ 

పీయవాక్యంబుగ్రహియించి సూతుని గుహున్వీడ్కొల్చి య్యాభాత ది 
కయి నిల్చెన్, గుహుండున్ స్వమంత్రులను వేగన్ బిల్చి -వాకుచ్చెమీ 

రె యింకన్ జక్కనినావ నావికులతో నాతేవుకుం బంపుడీ. 1229 

అపు డమాత్యులు నావను నచట జేర్చి 

“మంచినావ వచ్చె” నని వచించినారు 
అంత గుహుండు [మొక్కి రాముని కనియె దేవ ! 
'నావ వచ్చె నింకెది చేతు నీవు చెప్పు, 1290 

“ఇం దసుతతుల్య ! రాఘవ ! ఇదిగొ నావ 

వార్ధిం జేరు గంగను దాట వచ్చు నెక్కు” 

మన మహాతేజుండౌ రాము డనియె మిత | 

యేం గృతార్థుండ నైతి నెక్కింపు మనుచు. నిర 

ఖడ్గమును నాయుధాదులు కవచములును 

కట్టి సీతతో రామలక్ష్మణులు నావ 

యున్నచోటికిం గరంబు లొగ్గి సూతుం 

డఫ్పుడే నింక నెదిచేతు వని వచింప. 1292 

అవల రాముండును. సుమంతు ననయవముల 
డ్రేష్టమై యున్న తన కుడిచేతం దట్టి 

సఖ! సుమం ! యరగి రమ్ము సత్వరముగ'' -. 

_ అధిపు దరి వపమక్తుండ వగుచు నుండు. 1228 



అయోధ్యాకాండ (లవ సర్గ్ర 233. 

ఇంతవజకును నాకు గావించునదియ 

చాలు మరలుము రథమును సరగ విడిచి 

కాలినడకనె పోదుము కానలకును 

అనుచు |పీతితోడుత రాము డనంగ నంత, 1294 

_; నేనుగూఢ మీతో వచ్చెదనని సుమంతు9డనుట 3- 

అపుడు తన కనుజ్ఞ యిడినయటు తలంచి 

ఆర్హుం డయి సూతుండు సుమంతు డతనిక నియె 

ఇ భాతతో భార్యతో హీనువలెను వనిని 
వాస ముండుట యిదెవరు౯ బాపలేరు. Rast 

స్వయముగా౭ జేయు నీ|బహ్మచర్య నై న 

ఏమియు ఫలంబు తేదని యెదం దలంతు . 
మీదు మె త్తందనముచేత మీదుబుజుత 
మీక యిట్టి కష్టమ్ము సం్యప్రాష్ట మయ్యె. Tee 

రామః |భాతతో సతితో నరణ్యవసతిం 

బరంగి జితలోకుండ వయి సత్పదవిం గాంతు 

వీవు విడిచిన యేము నశించిపోదు 
మేగి పాప కై కవశమై యిటు పడుదుము. , _. IER 

అని పలుకుచు |బాణసముయడె యగు నుమంతు౭ 

ఉడవి కేగు రాముని గాంచి యడలె చిరము. 

ఇంక మోము గడిగి యాచమించు 'సూతుం | 

.గని మధురముగ మజిమజి యనియె. నతండు- ma 



= తన తల్లి దండ్రుల, జూడుమని రాముడు .సూతునితో ననుట 5 

సుఖుడః యిక్ష్వ్యాకులకును నీసాటి సుహృదు 

నెచట నైనను నేను వీక్షింపలేదు 

ఆ దశరథ మహారాజు నాదుతం|డి 

నన్ను గూరిచి శోకింప నట్లు చేయు. _. . 1239 

పతియొ వృద్ధుడు శోకాన మతియు జెడియె 

క్రితిపు వాంఛ కీరమి నిట్లు చెవ్నుచుంటి 

మహాత్ము. డేది వచించు నద్ది యెల్ల 
కై క-పి9యముక్రై చేయు శంకలను విడిచి; 1240 

ఇందుకొజకే రాజులు రాజ్య మేలుచుందు? 

కార్యముల నెల్ల నెట నడ్డు గలుగరాదు 

వ్రిభున కెందై న నడ్డు లేర్చడని యట్లు FE 

చింత గుముల నట్లు సుమంతగి! చేయుమయ్యః * “ih 

బాధ లెజుంగని రాజును వశిని వృద్దు 

నార్యుల గూర్చి మొక్కి యిటు నాకయి వచిం 

ఇటు లయోధ్య వీడి వని పసింతు మనుచు ' 
' అనుకొనము నేను సీత లక్ష్మణు(డుగాని, . _ oo ee 

bed పు. 

పదియు నాల్లేండ్లు గడవ త్వరగ పురికీ 

పెచ్చు నన్ను లక్ష్మిణు సీత స్వేచ్భం గనెదో 

' వని పీతకు6 తల్లికిని జెప్పి జనులకును బ్ 

కై కకును మజీమటి చెవ్వు 'క్షేమవారుః ....”. 124 



అయోధ్యకాండ (లకివ సర్గ ' బా 

సీత్ర నేను లక్ష్మణుండు కూండ జెప్పినట్లు 
చెప్పి మాకు మారుగ నీవు తప్పకుండ 
తల్లి దండు9లకుం గడు. బాదాభివంద 

నమ్ము లాచరింపవలయు. జుమ్మి నూక”! 1244 

త్వరగ భరతు రావింపుము వచ్చినంత 

నృపు మతమున రాజ్యమున స్థాపింప దగును 
ఇంక భరతు మూర్కొని యభిషేకింపు మీవు 

రావలసం గల్లు వ్యధ మాసి పోవు లెమ్ము. 1245 

భరతునితో వచింపు మిటు శప్రార్థివు నందెటు లుందువో యటుల్ 

సరిగను మాతలంద జెడం జక్కుగ నుండుము తల్లి నైక నె 

బ్ర్లరయుదువో సుమి) నటు లొరయు మింక విశేషరీతి, నిం 

కరశుము దేవి నాజనని నాదర ముంచి విశేష మౌనటుల్: 1248 
Ww 

వ అని చెప్పి మజియు నుమంతు))నికి కెట్ల నియె. 

జనకు. పి యముూకె- 'యభొష్క మనుమతించి 
ఇహము వరము వర్ధిలం జేయ నెంచు మెపుడు 

అనుచు రాము డాడుచు సుమంతుని మరల్ప 
విని సుమంతుడు స్నే హాన ననియె నిట్లు. _. 127 

-' రామునిజూచి గుజములును వెనకకు నడవగోవుట :_ 

చెను మర్యాదకై చెప్పు జేమి కాడు. 

స్నేహమునం దొటుగివడకయె చెప్పుచుంటి 
నితండు నాయెడ భక్తి వచించె'ననుచు 
దాని నీవును క్షషియింంప దగుదువ రు, ing 



296 వనికిపోవద్దని జనులు గుర్రముల గోరుట _ రామాయణనుధ 

సుతుని యెడంబాటు చెత వ్యాకులిత నట్లు 

ఎట్లు నీవు లేక పురని నేను చూతు' 

అపుడు నీతోడ వని కేగు నరదమరసి 

నీవు లేని రథముగనన్ ప్రీలుం. బురియె. 124 

రణమునన్ హతశేషబలర్థిబు నట్లు 

శూన్యరథమును గని పురి దై దైన్య మొందు 
దూరమున నున్న నీ వెదన్, దోచ నెధుటం . 
గనిన యటు అెంచి తిండియే తినరు జనులు, 1250 

రామః? చూచితివే గద ప9జలు నెట్లు 

ఈవు వనికేగు తటి విలపించినారో | 

ఇంక రథమున. నిన్ను వీక్షింపకేట్లు 
నూబు రేట్లుగ ఈనను జూచి యే డ్రా. IRS] 

“మాత! సిదుపుత్తు)ని వే మేన మామ యింట 

వదలి వచ్చితి తాపమున్ బజడయ కమ్మ” 

అని యసత్యము మ్య చెప్పుదున; యి౭కెటులు 

'అపి9య మృగు పత్యము నాడంగలను.. -. . “HE 

నాదు నాజ్జకు లోంబడి నీదు జనుల. 

దీసికొని పోవు గుజ్బముల్ తిన్నగాను 

నీవు లేనట్టి రథముం గన్పించి యెట్లు 

వారితో నీదు వార్తల బలుకం గలను? 1253. 

కనుక నీవు లేక యయోధ్య కేన్తు పోవం 
జాల ననఘః వని కనుజ్జ్ఞను మెసంగు . 

ఇట్లు యాచించు నను క్యజియింకువేని a 
'వరయు' మిదె నేను రథముతో. వగ్నింఖడెద- _ R54 



అయోధ్యాకాండ (2వ సర్గ) జ? 

వనములో నీతపంబును బాడు. చేయు. 

సత్త్వముల నెల్ల రథముతో। జంపివై తు 

నిన్ను నఖిషిక్తు రథముపై నిలుపు సుఖము 
పొందనై తి పోని వనినేన్ గందు సుఖము. Cra 

నీదరినె యుండ నన్ గరుజింపుమయ్య 
పీతి నీవును పురికేగం బ్రీతిం గాంతు. ' 
ఈహయములున్ నిన్ను సేవించి వనిని 

పరమ సంతోషమును నింకం బడయు ననఘ, A258 

వనిని నుండుచు నెకికేపై నిను ధరించి 

కొలిచెద నయోధ్య స్వర్గమేన్ వలదు నాకు 

నీవు లేక యయోధ్యకు నేగలేను 

పాపి యిందుపురంబును బడయనటులు. కేచి! 

వన నివాసము ముగియంగ వట్టనంబు 

ఈ రథముతోం జనుట నా య్లీష్ట మనఘః 
పదియు నాల్లేండ్లు నీతోడ వాసమున్న. -. 

, నాకు నూజేండ్లును గడుచున్ క్షణము లోనే. A258 

భృతపత్నల! వ్రభుపుత్తుూం శేగువారి 

నడచు సను భక్తు సుస్థితున్స్ విడక్షుముయ్య 

- అన్ని పలువిథాల ) దినుండై. యాచ్చ్నచ్రేయు. 

సూతుతో భృత్యవత్సలుC "డాతం 'డనియె. ప. 

ఎట్టి భక్తి నాయెడ నీకు నిటు లంకె 

భర వత్సల! యది నాకు బోస్తుగాన్లు , 

తెలియు నిటనుండి నిన్నె ంద్దువల్ణన్ సరికి 
7 

"పఏంపుచుంటినో యదియు గ్రహింపు ' సవ. కక 
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నీవు పురి జేరం గని యింక నేను వనికి 
పోతి నని కైక పినతల్లి పూర్చినమ్మి 

నాదుఎతను థార్శ్మికు మృషావాది వనుచు 

ననక భరతు. డేలెడి రాజ్య మందుం గాక 

ఇదియ నా ముఖ్య మగు.వని యింక నీవు 
నాకు బితకుం బియవమ చేయు న్యాయవిధిని 

చనుము నేంజెవూ మాటలు వినుపు పితకు 

అనుచు మజిమటి సూతు న్టూరార్చి యంత. 

ఎ? రాముడు జడలు కట్టుకొనుట - 

గుహునితో రాముం డనియె నోగుహా, సుమిత9! 
. జనము లున్న చోటనిక వాసంబు. నాకు' 
తగదు తప్పక యాశ్రమ స్థానమందు 
నుండవలె నిదియే నాకు నున్న పితము 

కనుక తాపసులకును భూషణమే యైన 
నియమ మూని తండి)కిం దమ్మునికిని సతికి 
హీత్రముగా జడ లూని పోయెదను వనికి ' 

మళ్టీపాలను దెమ్మి యోమహిత! యనంగ. 

గుహుండు మళ్టీపా అప్పుడు కూర్చి కేంగ 
రాము డంతటం దనకును లక్ష్మణునికి. 
జడలు కట్టెను పిదప నాజానుబాహు' 

_ మనర శేేష్టుండు జటియై యమరి పోయె. 

రామాయణసుధ 

1261 

1262 

1268 

1264 

. 1265, 
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పిదప నారబట్టలు జడల్ వేగం దాల్చి 

రామలక్ష్మణుల్ బుషు లటుల్ పరగి రపుడు 

అవల వై ఖానసుల మార్గ మాశ9యించి 

కూడి లక్ష్మణు, విత మూని గుహుని కనియె. 206 

అన్సపూ? బలంబున దుర్గానం గోశమందు 

జనపదంబున జాగ్రత 'సరిగ నుండు 

నీదు రాజ్యము కడు రక్షణీయ మనుచు. 
'పింమతో. జెప్పి గుహు నంత కీడుకొనియె. 1267 

వ, అంత, రాముడు సీతతో లక్ష్మణునితో నావదరికి పోయి లక్ష్మణునితో 
రాముం డనియె. లక్ష్మణా శళ్ణాసిద్ధముగా నున్న నావ నెక్కి. సీతను చెక్కింపు 
మనంగా అతండు సీతను ముందెక్కించి పిదప తానెక్కెను. అంత రాముండును 

స్వయముగా నెక్కెను. అపుడు నిషాదరాజు గుహుండు నావికులతో నావనునడు . 

పమని చెప్పెను. పిదప రాముండు .నావపై నెక్కి బ్రహ్మ క్షత్రియ దేవతాకమైన . 
మంత)ముఐను ఆత్మహితముగా జపించెను. యథావిధిగ సీతతోంగూడ పీతితో 
మోద మొంది గంగకు నమస స్కరించెను, అవల లక్ష్మణుడు నమస్కరించెను." 

ఇట్లు రాముండు సుమంతు9ని పోవ ననుమకించి బలయుతు డైన గుహునికి ' 

సెల విచ్చి పంపి నావికులను నావ నడప మని చెప్పెను. ఆంత వారును 

చుక్కాని ధరించి తెడ్ల చే వేగముగా తోయ అది జలమధ్యకుం బోయెను, - 
అంత అనఘురా లైన సీత ప్రాంజలి యయి గంగానదితో నిట్లు పార్థనము 

చేసెను. . ౯. 



* లాం | సీత్ర గంగను [పారి ంచుటి క 
ధిక 

ఇదిగో నీతండు పారష్టుడా దశరథోర్వీశాగిపు త్తుంండె యీ 

యదనస్ తండి? యమోఘ' శాసనము చేయన్ కానలన్ మాతరోః 

పదునాల్లేండ్లు వసించి నీదు దయచే స్వభాత సొమితి9తో 

ఇదె నాతో పురిం జేరు నట్లు మము నీవే గావు పార్ధించెదన్ 1289 

శుభగా 1 గంగమతల్లి ! క్షేమమున నిచ్చోంజేరి పూజించెదస్ 

శభమౌ రీతి మమున్ గనుంగొనుమి యెన్నో కోరికల్ దీర్చున 
ట్ట్ భవద్గా్రము |బహ్మలోకమును నిబ్లీ చూచు నోదేవి ! స 
తభువౌ వారికి భార్యవా జగతిలో రాజిల్లు దోమాతరో: 1270 

ఇదిగో నీకు నమస్కరింతు స్తుతులర్పింతున్ నర శ్రేష్టుం డా 
పద లేకుండ శుభంబవచ్చి మరలస్ స్వారాజ్యమున్ బొంది స 

త్పదవిస్ బొందిన యంత నీదగు (ప్రసాదం బొంద నూర్వేలు ధే 

నుధనాన్నాంచిత వస్త్రదాన మొనరింతుస్ (బాహ్మణ్బశేణికిన్. 1271 

తిరుగం బురింజేరి మాంసంబు సురయు. గలుగు. 

వేయి కడవల యన్న ంబు పెట్టి నీకు 

నర్చగావింతు నీకీరమందు నున్న 

గుడుల దీర్ధాల దేవుల. గొ ల్తుతల్లిః 1272 

వడీ మహాబాహు నాతోడ (భొాతతోడ 

వనమునుండి యయోధ్యకు భ్యద్రముగను 
వచ్చు నటు అను, గహింపంగం జేయు 

శల్లి! యని సీత దక్షిణ తటము చేరె. 1273 
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పిదప రాముడు నావను వదలి వై చి 
[థాతకో సీతతోడం దీరంబు చేరి 
అక్ష్మణుని రె ల్మక్షణా'! రక్షచేయ 

విజన వని ముందు చను, సీత పిదవ వచ్చు. . 1274 

నిన్ను సితను గాంచుచున్ వెనుకవత్తు 

మనము నొండొరుల్ రక్షించుకొనంగ వలయు . 

సమయ మిది మించితే నేమి సలుపలేము 

ఇప్పడొ సీతకు వని దుఃఖ మేమొ తెలియు. 1275 

పజల" జాడ్క పొలా లుపవనులు లేక 

హెచ్చు తగ్గయి గోతుల హెచ్చియుండు 

వనము చొచ్చు, నన విని లక్ష్మణుడు ముందు 

పోయె, సీత వెనుకను రాముంఢును చనియె. : let 

గంగ కవతలి యొడ్డు శీఘముగ రాము 
డేగ నదియె పనిగ నిరీక్షించి సూతుం 
ఉంతొ దూరమౌట నింక నీక్షింవలేక 

దృష్టి (తిప్పి పాపము సూళతుం డేడ్చె మిగుల. diet 

లోకపాలుర తోడ దుల్యుండె యైన 

యామవిత్ముండు రాముండు నధిక మైన 

పంటలను వండు శుభ సారవంత మైన 

వత్స దేశంబులకు సమీపమున కరిగె. | 1278 

ముదము గలిగించు వారిలో ముఖ్య, మై మైన 

. రాముం డప్పుడా. వృక్షమూలంబు చేరి. 
శరిద్ధతోడ సాయంకాల సంధ్యల గొల్చి 

: నిట్లు లక్ష్మణుతో వచియించె నవుడు Ea 
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* పెద్దవంది లేడిని దుప్పి పెద్దజింక 

అను మృగములను నాల్గిటీ నాకలికిని 

చంపి మేధ్యము కొని వనస్పతి సమీప 

మరిగి రట వాసమును జేయ శ్వరితగతిని. 1£80 

జనపదమ్ముల వెలుపల “మనము పడుపు 

_ మొదటి రాత్రి యిది. సుమంత్ర డిదిగొ నిన్న 

యుండి నేండతండును లేకయున్నర్నాతి -. 
బెంగ పడకుండ గడుపుము వీరః నీవు, 1281 

నేంటి నుండి పొరపడక' నీశలళయేరీదు' " ' 
మనము మేల్కొని యుండియె కనంగవలయు 
ఇంక లక్ష్మణ! మనవై నె యెల్ల యపుడు 

కలవు సీత 'యోగక్షేముములునుగోదె. 1202 

_ ఎెటులో యీర్యాతి మాత్రమ: యాధరి8 . 
మీదనే: పరుండి యిటు సొమ్మితి వినుము 
మనము స్వయముగం దెచ్చుకోనిన దాని 

శోనె గడుపు కొందమ యని ' “తొను' పలికె. 1208 

= కడు వెలగల సెజ్టకుడుదగుఘనుఃడె యయ్యు 

వట్టి కటికనేలపై మేను వాల్చి యంత 
'అక్ష్ముణునితోడ నిటు పల్గతుల'కేథలు 

చెప్పం దొడంగెను రాముడు. శిష్టవరు౭డు. "jee 

(వాలకం 
వం 

వానను 

౫ భోగములకై. మాంసమును వ్షక్కుగ్యావండించి. తినుట... వవిలో,. నిషిద్ధము 
ఏదో ఆకలికి. తినుట నిషిద్ధముగాదన్ని న్ఞ్యాఖ్ల్యాతేలు. “ . 
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ఇపుడు నృపతి కష్టమున నిద్రించు నిజము 

దేవి కైకేయి తనకోర్కె దీరిన దయి 

భరతుం డేగుదెంచినం జూచి పట్టీ వట్టి 

ప్రభుని యుసురు తీయదుగద రాజ్యమునకు. 1285 

చిక్క యిన లేని యావ్యేద్దుం డక నిపుడు 
సహాయ మేమియును లేనటు చేయ 

సడియు, కామాలం బడి కె “కవతండె యిగుచ 

అప్పుడో పాప మేమి గాపంపం గలండు 1200 

వచ్చి నెక్స్నిపై బడు నిటువంటి భాధ... 

రాజునకు గల్గిన మతి థ్రమయు¢ జూచి 

అర్థమున కంటే ధర్మంబుకంటెం గూడ 

కామమే -గొప్ప దగు నని నామతంబు, 1207 

ఎట్టి మూర్థుండ యైనను, నింతికొణక్న 

నన్ను బలి జెప్పినటు వినుచున్న సుతుని 

ఇట్టె యేమియును మది జింతింవ కుండ 

నీవు పొమ్మని వని వినర్ణించునాక్కొ. 1268 
న. లా + 

'కె కకొడుకు భరతుండు స్వకాంతతోడ 

సాఖ్యమౌర యనుభవించంగ్రలండ్లు.- 

అత డొకండె రాజాధిరా జయ్యూ మ్య్ 

మగు సమస్త కోసల రాజ్య మనుభవించు. 

తం| డియో వయసుచేత 'స్యర్టత్వ 1 ముంద 
నేనా కాననంబుల ్రమియించుచ్చుండ 

KEM gr 
'వధ్గిత మై మైన సకల స్నా మాజమునకు = స 

ఇత డొకండె యన్ని టికి ముఖం బగునుగాడె 129 



244 తల్లి నితలచి రాముడు చింతించుట _ రామాయణసుద 

ఇటు లర్థధర్మములం ద్యజించివై చి 

యెవ్వం డొకకామమె యనుసరించు, వాండు. 

ఈ దశరధమహారాజు లెట్టిగతిని 

పొందిరో యట్టి దుర్గతిన్ బొందం గలండు, 

దశరధున కివిధమున నంతంబు కొజకు 

భరతుండు సమస్తరాజ్యంబు పడయుకొజికు 
నేను కాననంబుల [భమియించు కొజికు 

' వనిత కైకేయి సౌమ్య! సం్యపా_ప్త యయ్యె. ఆడ 

న! 

ఎల్ల సౌభాగ్య మదము మోహింపం జేయు 

_ నాదుమాతం గౌసల్యను నీదు మాతృ 
దేవిని సుమిత్ర నీకై క రేవిధిగను 

నన్ను బట్టీ బాధింప కుండదు గదోయి. 

ఇపుడు దేవి సుమిత్ర నాహేతువునను 
నెట్టీ దుఃఖమున్ బొందక యొనంగుం గాక 

లక్ష్మణా! నీ వయోధ్య శీఘముగచె (| 

ఉదయమే యిటనుండి పోయెదవుగాక. 

నే నొకండనెదండక కానలకును 
సేతతోం గూడ వెళ్ళిద శీఘ్రిముగను 

నీ వనాథురాల్లై విలపించునట్టి 

యమ్మ కౌసల్యకును దిక్కె యవుదు గాని, 

వీద్దొ జన్మలో నాతల్లి యెవరినై న 
'శనయులను విడందిసి యుండును నిజంబు 
లేనిచో నెటువచ్చు నీరీతి బాధ , ' 

అనుచు నేననుకొందు భక్షణ! నువీర! . 

ఎటు 

le9l 

1292 

E93 

జ్ 

"1296 



అయోధ్యకాండ (58వ సర్గ్ర 

చాల కాలము దాక పోషణము చేసి 

బహుళ కష్టాలు పడరాని పొట్లు పొంది 

నేను చేతి “కందిన వాడనైన "యపుడు 

జనని వీడికి, నేనుండి.. వచ్చి యేమి. 

లక్ష్మణ! నేను తల్లి కనంత మైన 

కష్టమును తెచ్చి పెట్టితీం గడకు నిపుడు 
ఇట్టి నావంటి కొడుకు నేజననియు 

| నుర్విం గనకున్న బాగుండి యండుగాదెః. 

కడు జనని శతు9కాళ్లను కటువు చిలుక! 

అనుచు గోర్వంక చిలుకతో ననుచునుండ 

వినంబడుచునుండు నింట లక్ష్మణా! యదెంత 

.ప్రయజనని యందు నాకంటె పీతి కలది. 

అట్లు దురదృష్టవంతురా. లగుచు నేడ్చు 

మాత శిమియు నుపకరింపకయె.దూర 

ముందుల బడియుండి బితికి యున్నషట్టి వట్టి 

(యిట్టి ననుబోటి సుతువల్ల నేమి ఫలము. 

ఏనె యుండిలే నటు జీవించు నాపి?) 

యజననియొ యెంత నిర్భాగ్యురాలు చూడు 

శోకజలధిలో. బడి లేవలేక కుమిలి 

యెటులు దుూఃఖించుచుండునో యిపుడు వీరః 

ఒక్కడనె నేవ యివ్వు డయోధ్యకాదు " 
ఈ సమస్త విశ్వంభరనేని నిట్జై ' 

కోవగించి ఏ బాణములతో. గూర్చి వేయం. 

గలను కాని నావీర్య మకారణంబు. . 

న్ 

129/౮ 

i298 

1299 

130 

4301 

ie 
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నే నధర్మానకు భయమున్ జెందుఛ్లుంటి 
నల్ల పరలోకపు భయమ్ము వ వల్ల 4 గూడ 

నేను నన్ను నిపు డభిషికించుకొనను' 
కనుమి యంతియే నాచేత గాక కాదు. 1203 

విజనమునం గన్నీరు వెడలుచుండ , 

నిటులు నింకను కడు విలపించి రాముం 

డప్పు డా రాత్రివేళను నప్పగిదినె, __ 

ఊరకయె చెట్టుదరిం గూరుచుండి. పోయె. 1.04 

అటు విలపిరచి యూరక యబ్లై 'యున్ను 
యన్న రాముని జల్లారు నగ్వాంబోలె 

అఖిల వేగము పోయిన,యబ్టింబోలెం 

దలచి సౌమిత్రి మెల్ల నోదార్చెనిటులు.. 1805 

రామ! యాయుధ ధారులన్, పభుండ"వై:న 
నీవచట నుండి యిచ్చట కేగుదేర' 

శశియు గతియించిపోయన నిశయ' పోల, 

ఆయయోధ్య నిష్పభయగు ధు9వంబు: 1206 

ఇటు తపించుట నీకిది యేమి తగదు, 

నృవర!ః యిటు నను సీత్త నేడ్చింతు. వేమి 

జలము వెలికిం దియంబడు మత్స్యధిబు భటులు 

నిను విడి తు9టి సీతయు, నేను నిలువలేము- 1907 

నీవు లేకుండ నేను తండ్రిని సుమ్లితగ్గ. , ... 
దమ్ము. డై న శత్రుఘ్నుడు తరిగిపోవు బొరడ 

_ఆనంగ వారు దరిగ సీతం గనుచు *ధ్రర్హ్య --. | 
. వత్సలు అయి నిదించిరి వటము క్రింద. " [908 



అయోధ్యకాండ (1811 నుండి క్కీవ సర్గ Ee 

అపుడు రాముడు అక్ష్మణు నాదృఢంపు 

వాక్కు విని యాదరించి యావత్సరంబు 

లన్ని తనతోడ నుండుట కనుమతించి 

సుచిరమునకు రాముండు ధర్మసూక్ష్మ మొందె. 1209 

జన సంచారమె యుండని 

వనమున బలులు రఘువంశ వర్ధను లవ్వా 
రనయము భయసంభ9మముల 

నెనయరు, చతజిమలం జరించు మృగరాజు లఅటుల్. 1310 

వా రపుడు నా మహావృక్ష పార్మ్వమందు 
ఆతభం బగునిశ యుండి యర్కుం డుదయ 
మంద బై బేరి యాగొప్ప యడవి దాటి 
కనిరి గంగతోడ యమున కలియుచోట 1211 

అటు గంగా యమునా సమాగమము పూర్వాదృష్ట రమ్యస్థలులున్ 

వటముల్ లోనగు చాలచెట్లు గనుచున్ భద్రంబుగా నేగి రం 

"తట సొమిజి0కె రాము డిట్టు లనియెన్ “సౌమితి9! వీక్షింపు మి . 

చ్చాట నీ ముందు (వయాగచుట్టును పాగల్ చూవట్టై మధ్యాహ్నమున్ 

1012 

అటు సమీవముగ మునియుండుట రంగివంము 

కనుము గంగాయమునల సంగమము చేరు 

కొంట్సి మిది నీళ్లతో నీళ్ళు కొట్టు చప్పు 
aa) రు వ 

' డలవనచరులును కొట్టు కజ్దలును నివిగొ. 1313 

ఇదె భరద్వాజు న్మాశమ మిచట వివిధ 

తరువులు గల వంచును వారు తరణి వాల. 

గంగ యమునలు కలియు సంగమము చేరీ 

యవల మౌని య్యాశమమును నరసివారు= పశ 
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రాము డాశ్రమమును కేరి .యామృగములం 
బక్షులను బెదరంగం గొట్టి క్షణము' నడవ 

నాభరద్వాజు నాాశమ మరిగి మౌని | 
దర్శనేచ్చులై. నిలచిరి దవ్వుగానె. 1815 

(వతముల్ దాలిచి లబ్ధ చక్షు వనయి ఛాశ్ర శేనకో వర్ని. నా 
హతు లర్పించుమహాత్కుం డై. డె న బుషిచే _యోగ్యుం. డనుజ్ఞాతుండై 
(వతియౌ రాముడు. సీళవక్ష్య ణులతో వ్ర కాన గేల్మోడ్చి. స స 
ద్లతి న్యముండయి ేష్టమానిక నమస్కారంబు చఛేసెన్ వడిన్. 1018 

వళి యగు రాముం డము) నీకీ ౩ వాకొనె నిట్టుల నోమహాత్య | యా 
దశరథు కన్నపు క్ర్రలము తమ్ముండు లక్ష్యణుం "డేను రాముండన్ 
వెస సతి సీత నావెనుకనే చనుదెంచెను, తం; (డి కానకున్ 

_పసచెడీ న నన్ను. బంప నిటు [భాతయు నూనక నన్ను వెన్కొనెన్. 1317 

ఓీరుం- మహాత్మ? మాపితృ నియోగము చేతల దష్తోవనంబు మే 
మేయిటు చొచ్చినార్ల మింక చేకొని ధర్మమునే. చరించి చే మే 
మో యట "సండ్లు వేళ్లు, తినుచుండియు నిశ్చ లవృత్తి నుందు మం 
చాయనఘుండు వ పల్కు ముని యర ర్థ్ల్యము పాద్య మొసంగె ధేనువున్ 

_ 
1316 

వివిధమౌ నన్న పానీయ విధులు కూర్చి . 
పండ్లు వేళ్లి ల్లి చ్చి వారికి. వసతి చూపి 
మృగ విహగములు మును లావరింప మౌని 

మెచ్చి యతిథికి స్వాగతం బిచ్చి కొల్ఫె. | 158 

ఉచిత మర్యాద అంది గూర్చున్న రాముల 
గని భరద్వాజుండనె ధర్గూవినుత న. 

నేటి కిటువచ్చిన నిను గోరిచ్రితిని. రామః . 
“వ్యశే హెతు ప్రవాసము "వేను వింటి. య | “Reg 



అయోధ్యకాండ . (1928 నుండి 55వ సర్గ) 2 

గంగయమునల గొప్ప సంగమమునందు 

నిదిగొ చాల నిశ్చలదేశ మెసంగుం జూడు 

ఇది వవితము నందమైనదియుం-గూడ 
ఇచట హాయిగ నీవు వసింతుగాని, 121 

ఆని భరద్వాజు6 డన 'శాము డఖిల. హితుడు 

వల్క్మె! “భగవంత 'యెటు'.జానపదులు పౌరు 

అతిదరిగ నుందు" మరియు నిటబ్లై యరయవచ్చు 

నని తబుచు..వత్తు. రిట నుండ: నభిలషింప.. 1922 

ఎపుడును కష్టమే ననుభవింపని జానకి యెందు హొయియై 

ఎపుడు సుఖింపంగాం గలదొ- యిట్టి వ్రూశాంతపు బాశ9ము 1 స్ధలం 

బిపుడు మహాత్మ! తెల్చ' గదవే యన మౌనియు సపియోజన్నం 

బిపు డువయోగ దాయకము నెయ్యదొ యయ్యది చెప్పె నిట్టులన్. 182కి. 

ఎది మహాబుషులు సీవింపం బావన మౌచు 

_ కొంతి కపు లెలుంగు గొడ్ల కిరవొ 

దేని శృంగములన్ వేటి చూడ మనస్సు 

మంచె గాని చెడు గావించకుండు 

ఎందు బుషులు విహరించి నూశేండ్లును 

తరియించి. మేన సద్దతిని గాంతొ9 

ఎందు వాసము శాంత మెంతో. సుఖహ్తిద . 

నముగుచు మనసునకు హాయి గూర్చు 

అట్టి చితకూటం బను నదికి :గలంకు 

అదియు గంధమాదన శై అ-చుత్తిగం.. బోలు 

'ఆదియు నిటనుండి వదికోరిశ్శజ్తింతె.షవ్వు హే. 
అచట హాయిగ నొంజిగ నలరంగలరు. ... 1జీ 



ద్ల0 రాముడు చిితకూటగిరి కేగుట = రామాయసుణధ 

'పోని యిటచై న వనవాసమును పొనర్చి 
సుఖము పొందుము నాతోడం జూడు రామ 

అని వచించి భరద్వాజు డాసుధర్గు. 

డాపియాతిథులకుం గోర్కె లన్ని కూర్చెం 1925 

వ. అటు భరద్వాజ మహర్షిని సేవించి అఖిల కథలు చెవ్వుకొనుచుండ 

రామునికి ఆ రాతి) గడచెను. అరాత్సి వారందజును సుఖముగా భరద్వాజా 

శంమమునందె యుండిరి. అపుడు తెల్ల వాఅంగా లేచి రాముడు భరద్వాజబుషిని 

సమీపించి యిట్లనియె. ఓమహర్షి! నత్యశీలా! ఈ రాతి) సుఖముగామీయాశ9 

నుమున నుంటిమి. ఇక మాకు అనుమతీయుము అనంగ భరద్వాజుండనియె. 

“నుంచిది తేనెలు వేఏళ్లు పండ్లు నిండుగాం గల యా దితకూట పర్వతమునకె 

వెళి రండు అటనే మీకు సుఖమైన సకల వస్తువులుండు ననుకొందును. దానిని 

గజములు కిన్నరులు ఉఊరగులు సివించుచుందురు. అక్కడ సకల మృగములు 

' గజములు రథములు సంచరించుట నీవే చూడంగలవు, 1926 

. సెలయేళుల్ పవహించు సుందరదరుల్ చెల్వారు ప 

క్షుల కూతల్ వినిపించు. గో9ంయిలగముల్స్ కూయన్ మృగం 

బులు సంచారము చేయు నట్టి గిరిపై మోదంబునన్ సీతయున్ 

విలసి ల్లన్ గని నీవు సంతసిలు దోవీరాగగణ్యా! మదిన్, ' 1927 

అనంగ విని యందె నిశయుండి యరిదమనులు 

బుషికి మొక్కి యాకొండ చేరనేగునపుడు 

బుషియు పుణ్యూహ మొనరించి నృవతిస్తుతులు 

నాత్మజుల? దండి9వో లెను ననుసరించి. 1925 

ఇంక భరద్వాజుండు సుతేజుం డిటు లనియె 

పరధిత సత్యవికగిములై న రాట్బుతులకు 

పురుష వరుళారః గంగా యమునల సంధి. 
హైంది పడమర శేగు కాళిందింగనుండు, " 1329 



అయోధ్యకాండ (0: నర్గ్ర Ey 

పిదప వడిం బోవు కాళింది నదికి. బోయ 

యచట నలిగిన జేవును నర్లసి మీరు. 
కమతం దెప్పచేసికొని యంచమతీనద్లిని. 

దాటు డటం బచ్చయాకుల మజ్జి తారసిల్లు 153% 

అదియు బలుచెట్లతో వృద్ధి సందె శా ము 

మనంగ, సిద్ధులు 'గొల్వ మహావటంబు; 

చానికిని సిత మొక్కి పఏదక్షిబములం, 

జలిపి యట నుండవచ్చును చనంగ వచ్చు. 1934 

అంత రెండు కొసులు పోవ శ్యామల మగు 

గొవ్పవనము కన్చడు, మోదుగ్గులును రేగి. 
చెట్లలర యమునానది గట్లంబెరుగు . 

వెదురు పొదలతో నది కనువిందు లిచ్చు. 1932 

అదియే వక” ఫి .చతటాటగర కొపై ప్రెపకట్టీ. 'మార్లరేము' న . 
య్య నినో త్ర సీస దవాగ్శి సహెకంటై యుండు, వచ్చోబికిన్ 

"ముది సంతోషముతో బల్మురు , వర్వయాణంటుల్. తగన్ జేసితిన్ _ 
_ వదుండీ మీరలు హో సమే మునియున్ వాకుమ్నుచున్ వీడ్కా నెస్ 

ep re 8ి 
సరె మౌనీశ్వర! పోయి పము సమస్మార్లరములధచుప్ బుషివ్ 

మరలింవన్ బుషియేగ రాముడని య్యెన్స్లామితి . వీ క్షించితే 
ధరలో 'సెంతీటి పణ్యవంతీలమే. సక్కార్గుణ్యమున్,; జూపుచ్చున్, 

వ he శే 

మరలెన్ మౌని యటంచు. ఇవు కొనుచున్వా రేగి 'రాముందుకున్ 1004 

'వారు కశీ౦దినేది యొకు సరసు 
పహ = రి a 

శతెలికిగ చోట “Heo 
త్ న sy fH 45 ER 

యెం పపతతోక్తై 

శకృశిణ కరమ ప . ఫక్ 



252 రామాదులు కాళింది దాటుట రామాయణసుధ 

చేరి పబ్బలి నేరేడు చెట్లనుండి 

శాఖలను కొట్టి సీత కాసనము గూర్చి 

అలక్ష్మణుండు తీర్చగ నచింత్యలక్ష్మి నట్లు 
లజ్ఞపడు సీత నెక్కించె రాముండపుడు. 0 

పిక్కంగా సీత వల్వలు పెక్కునగలు 
గునపమును పొజి బుట్టయు ధనుసు లౌయు 

ధములు కట్టకట్టి దశరథాత్మజులును 

నెక్కి తెప్పను “నడిపిరి యక్కజముగ. “1897 

అవలం గాళింది మధ్యకు నరిగి ధీత్త 

నదికి మొక్కి “దేవి నిన్ దాటుచుంటి 
నాపకి నియతి చాటింపు నగరి చేరి 

వేల గోవుల్ శతసురాఘటాలు నిడుదు. 1008 

'. వ అని సీత ప్రాంజలి యయి పొర్ధించి దక్షిణ తీరమును చేరెను. 
పిదవ వారు త్వరగాం బప పహించు నంశుమతిని యమునను దాటిరి. వారంతట 

తెప్ప విడిచి యమునా తీర వనము నుండి శ్యామ మనెడి మట్టీ చెటునమీపించిరి 
అపు డా సీత యావటవృక్షమునకు నమస స్మరించి యిట్లనెను, 1900 

ఓ మహావృక్ష! నే మొ9క్కుచుంటిం గనుము 
నా పకి వితంబు దాటగన్ దయను గనుము 

అత్త 'కౌసల్యను సుమితి నరయు మనుచు 
తరుణి చేసెను శరిద్ద ప్రవక్షిణములు, 1040 

అట పాగర్ణించి విధే -రుయై దయితురాలో సీత నీక్షించి యం 
. తట సౌమితికి రాముండిట్ల నియె సీత్రస్ మెల్ల (6 గైకొంచు ముం, 

దట నీవేగుము సాయుధుండ నయి వెన్మన్ వత్తు నీ విపు 
. చటం దెమ్మో భరతానుజా? వదెన. కిష్టంబౌ పువ్వుల్ వండముస్. 1341 



అయోధ్యకాండ (1846 నుండి 56వ సర్గ) ళ్. 

అని రాముండు వచింప జానకియు నత్యంతంబు తా నెప్టు చూ 

డని యొక్కాక్క దుగమంబు, బుష్పముల నల్లలాడు క్రీవెన్పొదల్ 

గనుచున్ రాముని నిద్ది యుమి యదిగో కన్పట్టునావృక్షంబు తే 

మని ప్రశ్నించె మనోహరం బయిన యాయా దృశ్య దేశంబులన్!శిక్షీడి 

మొదటన్ లక్ష్మణు. డాతని 

పిదపన్ జానకియు నామెవెనుకను రాముం 

డద నెజిగి చనంగ జానకి 

మదకరుల నడుమను కరిణి మాదిరిం దనరెన్. £243 

ఎది యెది సీత తెమ్మనుచు నెప్పుడు తొందజంబెట్టునప్పు డే 
అదె అదె లక్ష్మణుం డరిగి యామెకు మానక: తెచ్చి యిచ్చు నా 

సుడతియు రంగురంగిసుక చొప్పుడు తిన్నెలం జిల్కునీరముల్ 
మదయుతహంససారసకఅలన్ యమునానదిం గాంచి రంజిలెస్ 1944 

మిగులన్ గో9ఛమె యేగి రాజతనయుల్ ' మేధ్యంబు_ నట్టి పల్ 
మృగముల్ చంపి భుజించి, పోక తరులం దెన్నో సెమిశ్ళెంతొ యిం 

పుగం గూయన్ కపిమ త్ర నాగములఐతోం బొప్పారు కాళిందినీ 

'మ్నుగ తీరాన సమస్థలాన వసతిన్ గావించి రాధీరులున్ . -.. 1348 

రేయి తెల్లవాజింగ నిదురించి యున్న 
లక్ష్మణుని నా పిదప లేపి రాముండపుడు 

ఓయి ల జః విను చక్కంగూయు వన్య 

పక్షుల రుతాలు వినంబడె బ ములుదేజు. క్ష శ్వ 

తతి బదుండి రాముని చేతం దానులేపన 

బడియు సొమితి) నిద్రను విడిచి యంత 

బద్ధకమును మార్గశ9మ. వదల, వారు 

అంబులు స్పృశించి చితకూటాది) -చనిరి. క్ష 
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వ. అటు సొమితితో బయలుదేటి రాముడు సీతతో నిట్లనెను. 18% 

ఇదె సీత! చూడు మీ యిట మోదుగులు చెట్లు 

చలిపోవం బూర మాలలను గట్టె 

ఇదె కోయు ప్రజ రేక యాజీడి 'మామీళ్లే 

పండ్ల వంగెను నింక బ్రతుకం గలము 

ఇదె ద్రోబములం బోలె 'సీకేనె తేగలు 

:. చెట్టు! చెట్టునం, దేనె: పట్టు లుంచె 

ఇదె వానకోయిల పూలతో న
ిండు చ నా జ 

వనిం గూయ వెమిళులు బదులు కూయు 

అవిగొ 'నేన్గుల కపంకార మాలకీంచి ': 

“పక్షి గణములు కడు వృకిధ్వనులు ' చేయు 

ఇదిగొ చితకూటము"నొప్పె శృరగములను 
ఇటు సమస్థలి. గని విహరింత మిపుడే. 1349 

పిదప సీతతో గాల్నడన్ వెఢలి..వారు 
అంద మైనట్టి చితకూటాది) గనిరి... -:. 
అదియు వేళ్ళు పండ్లతో వలర రాముల 

డనె ఉన్ల యంపోషక మీద్కియిం దన్ని కలవు. 1350 

గొప్పమును అనఘులు చిత9కూట డఠని 

దనరు చుందు% కావున బొమ్యః వ మనము నిటనే 

య్ముంద మిది రమ్యమైనది యుందె మనసు 
నిష్ప వడ హాయిగా విహరింత మిందే. = 1951 



అయోధ్యకాండ (1892 నుండి లవ సర్గ్ర ౭ 

* అనంగ రాముడు సీత లక్ష్మణుడు నంద. 

..జాశమము చేరి.వాల్మీకి కపుడు మొక్కి 

రంతట మహర్షి ధర్మజ్ఞ డలరి కొల్బి 
స్వాగతం బిడి కూర్చుండం బనిచె.నంత. = 

ఆ మహాబా హువౌ రాము డఖిలవృ త్త 

మింక వాల్మీకికిని నివేదించి పిదప 

అక్ష్మృణునితోడ వచియించె లక్ష్మణుండః 

మంచి. దారులు తెచ్చి నిర్మించు .కుటిని. ES 

అనంగ ' సొమికి) దారుల నంత తెచ్చి 
"సరిగ గోడల బర్జశాలకట్టి 

తలు పమర్చెనునట్టి: మేందర కుటీర 

మరసి, యట్లు సేవించు పోదరుని. కనియె. 

. " వ. ఫొమికి! నీవేగినల్లలేడి : మాంసమును తెమ్ము మన... మీవర్ణశాలను 

యజింతము చిరజీ వితము కోరువారు వాస్తు శాంతిని చేయవలెను: ఇదిధర్శ్నము 

అని రాముండు చెవ్పం దెలిసికొని యల్లై చేయంగ్గారాముం డిట్లనెను- సొమ్యః 

ఈ నల్ల లేడి మాంసమును వక్వము. చేయుము. సామ్యః ఈ _.ముహూర్తము 

ధు9వ మైనది అనంగా లఅక్ష్మణు. డామాంస్తము రకము పోవు నట్లు పక్వము 

చేసి మండుచున్న యగ్నిలో పేల్చి రామునితో నిట్లనెను. ఇదిగో ఇది నల్ల 

లేడి పక్వ మైనది ఇదిగో సర్వము :.సంపూూర్ణ మైనది ,దేవసరికాశాః. ఇంక 

' చేవతలను యజింపుము అనగా రామ్వ్ముతు..స్నానము..చేషై. నియమము పూని 

అన్ని మంత9షఘుఐను సంగ హముతా ఉహించి నర్వధేవ గణములను యజించి. . 

Som re కీ mimeo సా నాను Faden సోల్లు my గారనే me 

త. వామన వన తామున మ్యషుమువ క్రేతగిక్తూఖ్రమునంద్దాన్ను త రుణ! 

సారీ రమత్రన వాలీ క్షీ యున్ను కుక్రవాత్యాతేతు వాసికి... 



296 సీతారాముల పర్ణశాల (ప్రవేశము _. రామాయణసుధ 

ళుచియైన పర్ణ శాలలో నప్పుడు ప్రవేశించి మనస్సున నానందము 'పొంది వె వెశ్వ 

దేవబలిని రుద౦విభుదేవతాకము లై. లెన మంతంములు జపించి వాస్తు పురుషుని 

శమింపంజేయు మంగళము లాచరించెను. మజియు నది యందు యధావిధిగ 

స్నాన మాచరించి పాపముల శమింసంజేయు నుత్తమబలిని చేసెను. పిదవ 

రాముడు వేదిస్థల విధానములను చై త్యములను గణపత్యాయ తనములను 
విష్ణుని యాతనేములను అశికుమునకుం దగునట్లు చేసెను. అనంతరము వన 

ములో దొరకునట్టి మాల్యములు పండ్లు వేళ్ళు వండిన మాంసములు జఅములు 

వేదోక్త ములైన “జపములు దర్భలు సమిధలు కూర్చి వానితో రామలక్ష్మణులు 

సీతతో. పాటు భూతములకు తృప్తి గావించి శభలక్షణులై .యాపర్ణశాలను 

వ్రవేశించిరి. 105ఫ్ 

అకులు కప్పి గాలి చొరనట్టుల్లు చక్కంగ నీర్చినట్టిదౌ - 

నాకుటిలో సుధర్మసభ నా “నురలట్టులు చొచ్చి పక్షి స 

త్వాకుల చితికూటమును పావన “మాల్యవతీ నదితటిన్ 

వేకని వారు హర్టిలిరి, వేగమె వీడి ప్రవాస దుఃఖముస్ 1356 

- వినుత రాముడు గంగ దక్షిణ తటంబు 

చేరంగని గుహుడు" నుమంతు9. దేర్రి యంత. 

'చిరము దుఃథాన నవి యవి చెన్వూకొనుచు . 

ఇ . ఎట్టకేలకు తన గృహం జేగె నపుడు, , LET 

గః రోముండును. “భరద్వాజు నాశfమము చనుట 

అ ప్రొయాగను నుండుట యవలవారు 

చితికూటము .వఅకును చేరుటయును . 
అచట నున్న వో రిదీ యెల్ల _నరసినారు: 1558 

ఇ గంగను దాటిన పిదవ* 'చెట్టు మొదట మొదట, రెండవరా స్రోభరద్వాజుని 

యాశ్రిమమున, మూడవ రాత్రి). యమునా తీరమున నాల్గవ, రాతి9 చిత్రకూట. 
. మున్క ఆయదవ రాతి9. అచటనే సంభాషణలతో గడజెను.. 

టో 



అయోధ్యకాండ (1807 నుండి 5/వ సర్గ్ర ద? 

పిదప రాముని యనుమతిన్ వెడలి పోయి 

యాసుమంతు9ండు గుజ్దింబు అరదమునకు 

కట్టి యింకంజేయునది లేక బిట్టు పగచి 

ఆయయోధ్యానగరి వై పె యరిగినాండు - 259 

ఇంక సాయాహ్నపు వేళ మూడవదినంబే యా యయోధ్యాపురిస్ 
సకలానందము అంతరింప నెట నేశబ్దంబు లేకున్న యా 
వికృతాకారపు శూన్య రాజవథమున్ వీక్షించి యాసూతుండున్ 
వికలాంతః కరణాలతో నిటుల భావించెస్ మనోవీధిలో "1860 

= రాముడులేని సుమం తుని గని [ప్రజ వగుచుట 3_ 

అగునే యీపుర ' మెల్ల రామునెడం బాయన్ నుండు దుఃథాగ్నిచే 
తగులం బెట్టంగ బడ్డద్దై హయములున్ తతర సంఘంబు లే 
నుంగులున్ రాజును కాల, శూన్య మయి యిందున్, జావనే చావలే 
దు గడా “యంచు విచార-మగ్నత సుమంతు9ం డేగె శాన్యాత్మ్కుండై. 

| 1361 

చగరద్వారము చేరి యందు జొజగస్ దై న్యంబుతో వచ్చు సూ 
తు గనుంగొంచు నూర్లు వేవురు జనుల్ తోడో డం జర్వెకి చు 
ట్టు గుముల్ గూడుచు రాముం డేడి యతః డెట్టుల్ పోయెచెప్పంచు పె. 
క్కుగతుల్ వీశ్నలు వెసి చంప నీటు వాక్రుచ్చెన్ సుమంతు9ం డొగిన్ 

: 1362 
“గంగానది యొడ్డున రా . 
ముం గడకును వీడుకొనుచుం బుణ్యాతు నను 
ళం గని మరభితి, వారలొ ar 
న్టర్సగన్లు దాటి” రని చెప్పం గళీవళ చడుచున్.. - .. * అణి 



డర రాముడు లేనట్లుచూచి [సజ వగచుట _ రామాయణనుధ 

జనములు కనులన్ గన్నీ ... 

రనయ మురల నయ, నిస్ని యని, యుస్పనుచున్ 1 

వనటన్ హా! హాః రానూ; 

యని గుంపులు గుంపు లగుచు నార్చిరి మిగులస్. 1643 

వం మటియును. 

ఎవండు వివాహాల నిష్టిదానంబుల | 

సభసమాజములి దర్శనము లిచ్చు 

ఎవండు జనంబఖుల కిష్టుండై కష్టాలం 

దపియించు వారి బాధలను బాపు 

ఎవండు పట్టన మెల్ల నెపుడు తండిగియె వోలె 

. నయముగ బరిపోలనంబు చేయు 

ఎవండు దిక్కుల లేని పీన దీనులకును 

దిక్సయి మోదాఅం దేల్యుచుండు. 

అట్టి 'రాముని జన్థలో నరయం గలమె 

శ్ర జనులం గావంగ్ సమర్థుం డెవ్వం డింక 

శ్రరికే పిరియమేమీ యుకే సుఖం. బేది మనకు 

అయ్య! దిక్కెది చచ్చితి మకట! రామః 18065 

తని బజోరుల సడిలీరులందు జనులు 

ఇండ్ల కేటిక్ల యరిమును నెల శ్రీ ల్ల స్త్రీలు ' 

. వగల వేడ్వ' న్వహేంతురడు మొగము కప్పి 

“క్రుప 'రొత్రమాళ్లతు మధ్య వినుచుం బోయే 1366 

అవల దశరధుం. డున్న గృహంబు చేర . 

రథము దిగి రాజగ్యవ్య, శీవుర్ణిముగ జొబ్చి. 

గుంపులుగ గుంపులుగ. (పేజి గూడి యాండం 

గవి సుమంతుడు నేడు. కక్షులను దాటె: . 1367 



అయోధ్యకాండ (97వ సర్గ్ర బి00 

ఆటులన్ వచ్చిన యాసుమంతుం గని హాహ యంచు లోనుండె యు 
త్యట హర్మ్యంబుల నుండి య్యభ విలస: (త్పాసాదమందుండి యు 

త్కట! బాష్పంబులు కాజు స్వచ్చమగు దీర్భం బైన నేత)ంబులుస్ 

చటులాక్షుల్ కని రొండొరుల్ కడు నిరాశన్ రాము నీక్షింపమిన్ 1368 

అపుడు పోసాదముల నుండి యప్పుడపుడు 

శోకములచేతం బొగులుచు గ్రక్కుచుండు 

స్రీల శోక దుఃఖిత విలాపాలు మెల్ల 

నవి దశరథమహారాజు చెవుల బడియె. _. ~~ hG 

“రామునితో బయలుదే జెను 

రాముడు లేకుండ నిటకు రయమున వచ్చెన్ 
భాముల౭బడు కౌసల్యకు 

_ నేమని రాముని గుటించి యితండు వచించున్,. గ 

ఇటువంటి కష్టపు బ్రతుకు 

నెటులన్ సుకర మ్మగు నని యెంతయు మదిలో 

ఎటో గెంటంగ సుతు డెగగ ' 

నెటు లీకాసల్య తాను నెక్కడ బ్రిదుకున్. di 

అని రాజసతులు సత్యము 

వినిషింపంగ దుఃఖ దగ్గ వశము గనుచున్ 

“చని, యష్టమ కక్ష్యకుల జని 

కనెం బాండుర గృహమున సుతుకయి వగచు నృపున్, . , శైర్రల్లి 

వః అట్లు సుమంతుడు రాజును సమీపించి. యభివాదనము చేసి 
రాముడు చెన్న మనిన పలుకులు నివేదింపంగ మనసు  గ్నీరున తిరుగ రోజు 
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మూర్చిల్లి వడిపోయెను. పిదప. నంతఃప్త్పర మంతయు రాజు. మూర్భపడుట 
జూచి దుఃఖారిష్టమైమై బాహువులు. ఎత్తి యాకో9శించెను, కౌసల్య మాత9ము 
సుమితతో గూడి మూర్చిల్లి పడిపోయిన రాజును లేవందీషి యిట్లనెను. 1379 

_: దశరథునితో కౌసల్య పరుషము: లాడుట :_ 
en 
౬] 

“ఘనమౌ కానల కేగి దుషరములిసీ గావించు చున్నట్టి యా 
తని యాదూత వనంబు నుండి యిట కింతన్రాంగ మాటాడవే 
లను, నన్యాయము చేసి సిగ్గువడు దేలా జీ మహాభాగః నీ 
కు నింకన్ బుణ్యమె యుండు లెమ్ము మతి నీకున్ శోకమే సాయమౌ 

1374 

దేవా! యెవ్వతె భయమున 
నీవిధి రాముని గుజ్రంచి యీవు సుమంతు9న్ 
వా విడి యడుగవొ: 'యట్ట్ ప: 

భావతి-కైక యిటు లేదు పలుకుము ౨ స్వెచ్భన్ | 

“అని మహారాజుతో బలై యకిగ ఇ వేశల 

నార్తురా అయి కౌసల్య యత లుల 

మిగుల గద్గదకంఠియె పొగిలి పొగిలి. ._. 
నేలపైని శీ ఘంబుగం గోల 'బడియె. . 1376 

"అటుల భువింవడ్డ్యత్రాస కౌసల్యా'నాక్షితీఛ 

నరసి స్త్రీలు రాగా లిడ 'సంతిపురము 
+క్రవియ్ల్యు ,.రో దనములు చూచి. 'యునవళు వృద్ధు : - ry 
లింతులు నరు లేడ్వయ ద దద్దరిల్లె బురమె, 18070. 

po శరీ 
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అట మూర్భంబడి సుంత శేజుకొనియే యారాము వృత్తం. బెజుం 

గుటకై కానలనుండి వచ్చిన నుమంతున్ బిల్వ నాతండు మి 

క్కుటమౌ నార్తిని రాము నెంచు నృవతిస్_ కొంగొత్త తగాం బట్టను 

త్కట రోగంబున (సుక్కు. నేన్లువలె- కుందన్ (మొక్కి నిల్చుండంగన్. 

1378 

కడు దుమ్మంటుకొచంగం౭ బాడువడు. నంగాలొప్ప మో మశవుల్ 
శడువన్, దీనతనున్న సూతుం గన్గి యాథా, తీత డీరిత్తిగా . 
నడిగెస్ సూతు(డ ! చెట్ల ట్ల కిందంబడి ధర్మాత్ముం డెటుల్ నిల్వ, ని 

య్యెడ సెత్యంతము హాయినుండు నత డల్లీ మేమి తించ్తుండెనో. 1979 

శ్రమకు దగ కెవండు, శయ్య కర్తా యాతం 
డె యనాథు. డటు అెట నిలంబరుండు 

ఎవరేగం- గాబ్బంటు. ల్లేనుగుల్" రథములు. 

వెంటాడు. నత౭డెటు విజని- నుండు 

ఎవరు మేడల సుఖియిం్యతొ. వారెటు"సీత 
తో నాగమృగ్రముల కానమం|ద్రు 

. ఎవరు రథములల జరిం|తొ వారెటు సుకు 

మారిజానకితోడ మహిళ.జరిం[తు 

అశ్వినుల్లు | ముందర మేటు వారక్రవిం జేర 
నొగి వెనుచను నీవెంత ధన్ముండ వాక్కొ. 
రాముం చేమనే లక్ష్మణుం డేమివలికె - | 
మైథిలి వని నేమనెనొ సుమం(త 1. 'చెవ్పు శి 1380 

ఎచ్చోటల్ల గ్టూరుచ్చల్తడ్డిరా. 
ఎచ్చోటం, విర్షండిహరొ౨దఫెటలి్రిన్యాడ. me 

ఇచ్చట వినియేన్ (బదిక్షెద్ద. -. + 
హెచ్చుగను యయాతి సాధుకృవచేం బోలెన్.. 14 
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వ. అని దశరధుడు (పెరేప బాష్ప గద్గద కంఠము గల వాక్కుతో 

నాఘాతు. డిట్ల నెను. 1002 

రాముండో వ మహారాజ ! ధర్మమునె కావ 

[పొంజలి యయి శిరసువంచి పలికె నిట్లు 

కశిరసుచేం మొక్కందగి యాత్మ నెలుంగు జనకు -. 

_మొక్కందగు కాళ్లు నాకుంగా మొక్కు కరము. . 1283 

నాకుంగా సూత ! ఎల్ల యంతఃపురంబు 

(మొక్కి యారోగ్య మడుగుమి చక్క సరిగ 

జనని కౌసల్యకును మొక్కి సకల కుశల 

మడిగి పొరపాటు విడి చెప్పు మామె కిట్లు. 1:84 

ఎపుడున్ ధర్మము నెంచి యగ్నిగృహ మర్చింపందగున్ వేశకున్ 
ఎపుడున్ దేవిరొః దేవుపాదముల సేవిరపన్.'వలెన్ దేవు న 
బ్లై పుడున్ మానము స్వాభిమానమును లేకేచూడుమీ తల్లులన్ 
ఎపుడున్ రాజును బూజ్యం గై క ననువర్తింపందగున్ స్మీవింకన్. 1385 

భరతకుమారు నెప్పుడును పార్ధివుం జూచిన యట్లు చూడు, భూ 
వరులును నెప్పుడున్ ధనమువల్ల నె | శేష్టులు, రాజధర్మ మ్ 

వరసి నయాన వదర్తిలుమి యాభరతున్' గుశలంబడుగందగున్ మరిన్ 

నురియడుగోయి నాకొరకు! మాతల యందరం జూడు చక్కగన్. 1588 

అల యిక్ష్వాకుల వంశనందనుండయౌ నాజానుబాహున్ నిరీక్షించి యి 
ట్టుల వ్యాకువ్వుము, యౌవరాజ్య మున నట్టుల్ నిల్చి రాజా ష పికస్, 

లలిం బాలింపు, వయస్సు చెల్లు. విభు నేలాగున్. విరోధింపంబో, 

. శిలజివించు, కుమార రాజుగం  దదాళ్ఞే యింక వ 'ర్రెంచుటన్. 1387 
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అతండు మిగుల గన్నీళ్ళతో ననియె నింక 
తనయు పేమ గల మడంబ జనని నట్లు 

అరయ మెపుడంచుం దామాక్తుం డగు యశస్వి 
వినుచునె రాజ ! కన్నీక్షు పెట్టుకొనియె. 1008 

నిను సొమ్మితియొ. | క్రుద్ధుండై కడువడిన్ నిట్టూర్చుచుం జల్కె నే 
మని యేనేరముచే తం గై కవలుకే యారాధ్యదై. వొజ్ఞగా 

మనుజాధిశుండు రాజపు; తుని బురంబందుండి ఇంటీంచె, ఈ 

పని దుష్టంబొ యదుష్టమో యిటు మమున్ బాధించుచుండెంగదా. 1389 

ఇది లోభంబునం గాని. కై కకు వరంజే యిచ్చుటంజేసి య - 

య్యదీ యయ్యెన్ విభుం డేమి చేయు నను మీధ్యాహేతుంచేగాన్సి యె 
బ్లైదియైతే మిటు రోము గెంటి కడు దుష్మ్క్యుత్యంబు గావించ్చె ఇ 

య్యది న్వేచ్భాగతిం జేసి దై వతముపై నారోపమున్ జేయునే. 1280 

ఇది యిబ్లింతియె కాని రాము. వని గెంటింపందగున్ హితు' వె 

యది వీకింవను,: తెల్వితక్కు వను 'చేయరబడ్డదై బుధ్ధి. గ 

డ్డి తినన్ చాల' విరుద్ధమై సుతుని గెంటింపించుటన్ వేదన 
న్నాదవించున్, పతి తండి కాండు పితబంధుల్ (థాత | రా జితండాం1291 

అందజక్షుస్ వైియుం డగుచు నండజికూస్ హికుండ్రై. చరించు వా 

నిం దెగశ్రాడు నీవనుల నెరచుచు సీ కనురక్తు' శొునె. 
ట్ల౦దజు, నూర్యదు, 'సర్వజనులం దభికాము. "ధాల్ళికున్ వనం: 
బందు చ్యజించి సర్వనుతునందు పగన్ గొని రాజ వౌదెటుల్ ం At 

కనులన్ దై న్యముతోవ నుస్వుతనుచున్ గీ 'ళ్ళతో రాజ 4 త' 
. డ్చినదైై డయ్య మె పట్టినట్లు జడురాలేయై తణేకోకుర్చ' లకు 

'ట్లనె నిల్వంబడి మున్ను 'ఉఃఖ మెజుటాన్ రొనజ్టియాసీత ళ్. 

మిని మాటబాడద్క యేడ్చు, భర వదనంబే పైకి జాలిన్ గనున్, 188 
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పురికిం బోయెడి నన్ను సీత కనుచున్ మోమెత్తి రోదించె న 

_క్తతి సొమి(ి భుజాల నానుకొని హస్తా లొగ్గి మోమందు నీ 
ళ్లురలన్ రాముడు నిల్సేం గన్నుగవ నీళ్ళుల్ నిండ వై దేహి య 
టై రథంబున్ నను జూచుచున్ నిలచిపోయెన్ దినమౌ మోముతో. 1294 

వ. అని మం్యతిస త్తముండును సూకుండునగు నాసుమంత్రుడు చెవ్పగా 
విని రాజు "మిగిలినది కూడ చెచ్చ” మని అనంగా రాజు మాటలాలకించి బాష్ప 

ములచే వ్యాకుల మగు కళ్ళతో వి_స్తరమైన రాముని సంగతి నిటు చెప్ప 

సాగెను. 1295 

జడలన్ దాలిచి నారవస్త్రములతో సద్గంగ గంగానదిన్ 

వడిగా దాటి పయాగ వై పుగ నటుల్ వారేగి రాపై ని త 

మ్ముండు శ్రీరాముని యాజ్ఞ న్యగ్రముననే పోయెస్ పయిన్ సీత, రా 
ముండొ యామీందట నేంగ గన్గొని వశమ్మున్ లేకనే మర్లితిన్, 1496 

వనికిన్ రాముండు పోవ వాజు ల్లుడుకున్ గన్నీళ్ళులన్ గార్చుచున్ 
కని మర్ష్హించినంగాని దారిం బడకే నానావ్యధల్ పెట్టె, నే 

నును వారిం గని మొక్కి యెబ్లొ రథమున్ గొంచున్ బయల్దేజి,ర 
మ్మనునో రాముండటంచునాశ గుహుతో నందుంటి గొన్నాళ్ళుగన్ 1897 

ప్రభు నీ దేశమునందు రాముని యెడంబాటొందు వృక్షాల న్వ 
పభ పషోవస్ చివురుల్ పువుల్ము కుళముల్ మానంటు అయ్యెన్ పురా 
విభవ౦ బేది .కడున్..పురోపవను లెండెస్ మోదుగుల్ మోడులౌ 
శభనీరాలు నదుల్ సరసు, జెజువుల్ శష్కోష్టమై పోయెం జూ 1198. 

'తిరగవు వనమున సత్వము 
. లురగంబ్ధులు పాక వూరకుండెను వక్షుల్ . |. 

సరసిజదళము అణంగెను 
. _ వరస్లులు'బురదయ్య రాముసంతాపముచే. Be: 
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కొలకులం దమ్ములు వాడెను 
జలజంబులు మత్స్యములును జలముల నడంగెన్ 

ఫలముల సుగంధ. మడంగెను , 

పొలుపారక శూన్యము లగు బూవుందోటల్ 1400 

ఆరానుము లభిరామము 

లై రాజిల్ల వ యయోధ్య యందును రాజా? 

అ రాముడు లేని రథము 

నారసి నిట్టూర్చినా రలధిపాః జసముల్' = 1402 

అటులన్ వచ్చిన నన్ను. గన్గొనుచు హాహా యంచు లోనుండి యు 

త్కట హర్మ్యంబుల నుండి యభివిలస త్చాాసాదమందుండి య 

క్కటః బాష్పంబులు కాలు-స్వచ్చమగు-దిర్హి ంజై న నేత్రాలతో 

చటులాక్లుల్ కని రొండురుల్ కడు నిరాశన్ రాము వీక్షింవమిన్ 1408 

ఇందును నెందు నమితు9ల 

యందును మజి మిళు9లందు నామధ్యస్థ జనం 

బందును ఖేదము గనుగొన 

నిం దకిగను నేను దుఃఖ  మెనయుట చేతన్, 1a 

* మన రాముండు వివాస మేగిన తటిం భావంబునన్ మోదమే 
చన నార్సింబడి వాడి పోయి వడి న్న్విశాసాల నుస్నంచు నెం 

తొ నిరానండమయ యౌచు నొక, తనయుండున్ లేని కౌనల్య లా 

గున నార్హ ధ్వనిచే నయోధ్య జడమై కొంచెమ్ము శోబింపదున్, [40 

వ. అని యిటు .సూళుండు చెప్పగా నాలించి పరమదినంబుగా బాష్పం ' 

బులచే నడ్డగింవయబడిన వాక్కుతో. రాజు'సూతుని కిల్లనెను +  Hక. 
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కులమున్ భావము చెడ్డదౌ కయిక నాకున్ దా నియోగింప వ్యా 
కులతన్ బెద్దల సంపదింప సఖులన్ గూడ విచారింప మం 

తు9లనే వర, కులన్ సహాయ మడ్రుగన్ తోడ్తోడ ' మోహానని 

ట్టుల ప్ర్రీవల్ల నొనర్తుంగా దగు నొ యిట్టుల్ దైవమే చెసెనో. 1408 

అనుకోకుండనె యిట్లు వచ్చి వడె వంశాంతంబు క్రి యెప్పుడై 

నను నేదై నను సుంత పుణ్యము సుమంత్రా ! చేసియుంబేని రా 

ముని బొందించు, మదాజ్ఞ చెల్లునెడ రామున్ నీవు నుర్లింపు, రా 

ముని వీక్షింపం మూ ర్రమేని 'టదుకన్బోన్ బాజఘుల్ చే చెడున్. 
1407 

జక వేళన్ మృధుబాహువే గనుక నెర్లకో దవ్వుపో డేని, న 

స్నిక, నెక్కి ఆదీ రథంబు, శీ; (ఘముగం జూపింపందగున్ రామునిన్ 

రకమౌ గురి డని వ పండ్లు గల్లి పెనువ్ల్మ్కా.ం డైన యా రాముండే 

డి? కగనుగొందును సీతతో సరిగ నేండే నేను జీవించుచో. 1400 

ఎజుపొ కన్నులనాని దీర్భ భుజు గెంపింపొరు. మేల్కుండలాల్ 

మురువుం జూపెడి రాముం గన్షొననివోం బోదున్ యముం జేరంగన్ 

మజీ నాకింతకు మించి యేది 'వ్యధలన్ గల్గించు, నిక్ష్యాకు స్తు. 

దరు రాముస్ గనకుంటి నిట్టి దురవస్థన్. బోందియున్ వనజో. ~ 1409 

అయ్య ! రామ ! రామానుజ ! యయ్మ్య పీత 1 

దిక్కు తేసి:నన్ చనిజోవు దను గనుండు” 

అనుచు .కష్టవళమైన మనసు కలిగి. 
అసె నపాఠదుఃఖాష్దీలో వ మునిగి పోయి. 1410 

ఖ్ 
METTLE 

బహుర్షామ శోకమన్ వై శాల్యమున నొప్పి 

ఘనసీత యెడంబాటు గట్టుపొంది 

ఫెట్టాద్పుం గెరటాలు నిడుద సుడుఆమీరి 

బాష్పోల: నుఠతుగుల 'వోరిం గల౭గీ 
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చేతు లొడించుటల్ చేపల గుంపుగా 

ఘోరరోదనముల .ఘోష గలిగి 

చెల్ల చెదరు జుట్టు చిబునాచు గా౭దోప 

fa కేయి బడబాగ్ని కాక న లొప్ప 

గూనిదాని నుడులె మొసక్లై నటింప. 

కూర క్రై శేయి వరములజ్రీర మొప్పి. 
రాము 'విరహదై. ర రము మదస్త్రముల వడియు 

తనరు దుఃఖ సమ్ముదోన ౩ మునిగి తకట ait 

_ అనుచు విలపించి. విలపించి యాయశస్వే 

పాన్పుచై (బడి మూర్శిల్లె బార్ధివుండు - 

రానుకొజ క తిదీనుండై. (పబలి చాల 

చెట్టు లటులేడ్వం కౌనల్య బిట్టు హడలె. HE 

పిదప దయ్యము పట్టిన ట్టిదియ వోలె 
మాటిమాటికి .వణంకుచు మహిని బడియు 
[పాణములు పోయినట్టుగ నవ్వు డగుచు _ 

ననియెల గౌసల్య యాసుమంతునికి నిట్లు. 14a 

జానకి. రామలక్ష్మణుల సన్ని ధికిన్ గొనిపొమ్ము, నస్ క్షణం 

చేనియు వారు లేక యిట న్మేబదుకన్ దలంపన్స్ రథంబు నా 

. కానలకేసి పెన నమ _(గచ్చుజం గ్రే కొని ప్రామ్ము పోవకుం 

చేని యమాలయంబునకె యిపుడు పోవుదు నింక సారధీ 1 1414 

న్న థి 

వ. అని యిట్లు బావ్చజేగముచే- నుపహతమై ఫిద్ధపడియున్న వాక్కుచే 
నామెనోదార్డుచు  పాంజలియె సూతుండిట్ల వియెం ఎ. శస 
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విడు కంగారు, త్యజింప్త మోహమును, న్లావేదంబు .వర్జింపుమీ' 

. విడి సంతాపము రాముయన్ వనుల సషేళన్ సుఖమ్ముండు త 

నుుండు సొమి్మితియు రామపొదముల సంపూర్ణంప్తు సద్భక్తి కి నె 

ప్పుడు సేవించి జికేందియురడె యగుచున్ బూజించు స్వర్గోకమున్. 

1416 

జసముల్ లేని వనాల సై నను నివాసంబ్లుండి. యాసీత రా 

'మునిమీందన్ మససుంచి నిర్భయముగా మోదంబు స్వేచృన్ గనున్ . 
మనసండేనియు నామె దె దై న్యమున్ను సూక్ష్మంటేన్నియున్ బొంద దే 

ట్లును నీసీత వవానవాసముల్ కాలోచింపగా యోగ్యయే. 1417 

నగరోద్యానములందు నెట్లు మును. షానందముుబొవడెన . 

' ట్టుగ నిర్మానుషమౌ వనం౦బుల్లను న్హాలోకిం్లి యాసీతు: మెం, 

డుగ హర్షించు నబాలచం దమ్మఖి. య్సాడుస్ బూఐవోలెస్” సమం 

బుగ రాముంగని తేలు మైమభఖిచ్లు, నమ్మోదంబు' పొాందున్ గడున్* 

1418 

రామునిజేరె సీత మది రాము నధినము సీత్త జ్లీనముల్ _ ._ 

రాముడు లేక యున్న యెడ, రమ్యయయోధ్య వస్తంబెయ్లామెక్సున్ 

ఆమెయు చాయందుం గల యన్నిపుర్గావి:, పేర్చులన్ 

రాముని వైన అక్ష్మణునొ (వశ్చట్సవేసి, మెలుంగు నెఫ్పుడున్ 1419 

తన కయోధ్య |  కోసెడు దూరముననె యున్న 

యటు తలంచి: హత, విహరించు, నదియ యా మె. 

మాట ౨ందును వ్యక్త కంబ్రయ్. టం. దలంతు. 

కైక గ్లూర్చి. యేమున్నదో, జ్ఞ జ ప్తిలేదు-, . He 

వడి వమాదోనే శేదిమో వలుకంబోయి 

"ఆంతలోపలనే యది యాపివై చి 

..డేవిశిన్నివవార్షము, గూర్చు తియ్యనైన. 

ఈాూటలను జెప్పందలంచి నుమం్రుకినియం.. wl 
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'పథిలో తొందరలో తుపానుసుడిలో పల్పొట్ల లో నెండలో 

వ్యథలోంగూడ సుధాంశు కాంతిమృదులంబౌ సీత దేహ _వభల్ 

శిధిలంబై చనవబ్దతుల్యమయి పూర్ణేందు _వభం జైన యా. 
మిధిలేశాత్మజ యా వదాన్య వదనంబేన్ వాడ దేమ్మాతమున్. 

అత్తుక దూది రంగటుల రంగీయి జానకి కాళ్ళు నేటికిన్ 

లక్తుక పాయ నప్పటికి రక్త సరోరుహ కోశ రమ్యమౌ 

మె త్తని కాళ్ళ కందియల్లు  మేలుగం దాలిచి .ఘల్లుఘల్లు టం 

చి శ్రర సందియల్ రవళు లింపగులీలం జనుస్ వీలానగా. 

జనకజ యేన్లునా సింహం. . - 

బునొ చెబ్బులినొ. గని భుజములపై (వా 

లునుగాని యెంతమాాతం, 

బును భయమును పొంది పిలువబోవద యెపుడున్. 

శోకింపం చగరు వారలు ' - - 

శోకింపంగందగము మనము క్షోజిధవుండునస్ 
లోకంబున నీచరితము.. .:. 

నేకాలమునందువై న నిట శాశ్వతమౌం, 

విడి శోకము నుచి మోటిలి' ' 
జడదారులు నడుచు బాటు జనుచును స్థరు లై 
'అడవిని పండ్లును వెళ్ళును 

శడుం దిని పితృ పావనాజ్ఞ పొలిర్మకు సుతుల్, 

అని యు క్షముంగ బలుకు. ఘా - 

తునిచే వారింవబడీయు తొళగక. సతియున్ 

_ తనయా ర్తిని రాఘవః హయ. A 

౨. తనయా? యని యార్చు మాన దయను వ్యధచేం 

422” 

1423 

44 

కైట్ 

కటు 

ET 
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వ. ఆనందించువారిలో ,శీష్టుండును,' ధర్మవరుడునగు రాముడు. వనము 
నకు వెళ్ళినంతటం గౌసల్య ఏడ్వుచు స్వార్థమును జాచునదై భరతో నిట్ల నియె 

నిజముగ నీ మహాయశసన్సు మూందులోకములందు (పసిద్ధమైనదే. దయగల 
వాండవే పనాన్యుండివే (పెయములు పలుకు రఘువంశస్థుడవే అయినను, . 

1428 

_: కౌసల్య దశరథుని నిర్ణయగా పలుకుట ః. 

హాయిగాం బెరిగియు నార్జుల్ఫె వని నెట్లు 
శమ నీసుతులు, సీత సైచం గలరు 

సుఖయోగ్య శ్యామయు సుకుమారి యెటు "సీత 
'చలిని వేడిని వనిసై చంగలదు 

రుచియౌ పదార్ధముల్ భుజియించు నాసీత 

యొటు వన్యవస్తుల్ భుజింప6 గలదు 

| మధుర వాద్యపు ఘోష మృదుగీతి విను సీత 

చొటు కూ9రళ బ్ర మాలింవంగలదు 

అ మహేంద న ధ్వజా భుండు మహిత భుజుండు 

గడియ వంటి బాహసుతలా డగనెటు పరుండు 

వద్మవర్ణుని పద్మనిశ్శ్వాసుం బద్మ . ం. 

సయనునిసుకేప రామునివ్ గనుడు వెపుడు UE 

వాస్త చవముగ నాహృదయంబు వజగధ్యథము 

ఇందు నేమాతర్గీమును లేదు-శతంధియంబు :' 
కనుము కాదేని రాముని గనని హృదియొ 

౪ కేయి ముక్కలుగాల గాక పోయెడిదియె,: ,:-౫..౫ం 140 
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నిర్ణయగం గర్మ తప్పించి నీవు సుఖము . 
కూందడందగు నాదుబంధులం బోవ దోఫోయ 

డీను అలగుచును వారలు దిక్కు లేక్ష 
అడవులంబడి తిరుగుచు. బడిరి యకట, iat 

పదియు నై దవ యేటను వనమునుండి 
పట్టనమునకు రాముండు. వచ్చునేని 
భరతుం డనుభవించిన రాజ్య భాగ్య మెల్ల 
గోశమును నుపయోగింపకుండ విడచు, గక 

కొంద జిల శాద్ధములం దమ వాంధవులను ' 

. పిలిచి మృష్టాన్నములం దినిపిర్యతు. మొదట 

తాము కృతకృత్యు లై నంత తదితరులగు. 

ద్వెజవరుల సంగతులను నాపిదవం గాకు. dia 

అందు గుణవంతులును ప్రాజ్ఞ లమరసములు 
ద్విజు తెవరు గలరొ వారు పిదప నొసంగు 

దాని నమృతమైనను గాని తాము మ్యాత 
మనుభవించుట కిష్టంబు గవంబజిపర్కు, . పత 

(బాహ్మణులు తృ స్రీ పొందినప్పటికిం గూడ 

పిదప భుజియించుటకు నయి, ద్యిజవరేణ్యు 
అయిన్న |పొజ్ఞులు నిష్టంఖు నంద కెపుడు 

శృంగభంగము నెట్లు జాంచిం నట్లు. శర 

కట్టు ల్లొచిన్ని. కాత భుజించి విశచు 
రాజ్య జ్ఞోగ్గాల్లున్లర్య ము రాజ, యింక .. 

(గాత్తక్యేమ్తుండ్లు. గ్రే వుంా రాముల డెట్లు 

రకత శగ్గహైయించ్లు తెలుస్త మీవై, శక " 
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ఇతర జంతువు చంపిన మృగము నెపుడు 

"పెద్దపులి తాసు తినుటకు సిద్ధ పడదు 

ఇల్లై యితరులును ననుభవించినట్టి 

దాని నెపుడు నరవరుండు తాను గొనండు. 

హవిసుగాని పురోడాశమైనం గాని 
దర్భ లాజ్యము చండ) యూవములు గాని 

అవ్వి యేవియు జాము గతించెం గానె 

ఎపుడు యజ్ఞాలలో నగంహింపంబోరు. 

ఇటులె యనుభవింవం బడిన యట్టి రాజ్య 

మెఎ సారను పోయిన కలు' నటు 
a2) na) గా 

నిష్టమౌ సోమరసపు జన్మంబు నట్లు 

రాము డంగీకరింపండు రాజవర్యః 

కడు నమర్షము గలుగు రాముండును నిట్టి 
ధర్షణను సైచం బోవం డీతరుణమందు 

అతండు కోపించె నా వాడి యమ్ములేసి 

. మందరాది నేన్ జిల్చ్ప సమర్థుం డధిపః. 

పేతయం దుండుండెడి గౌరనంబుననె యీవేళన్ మహాత్ముండు నీ 
గీతి, నిన్ జంపండు గాని వాండె కనుకన్ గిన్కన్ విజృంభించెనా 

కీతి లెక్కా, శశి భాస్కర-గ్రహతతిన్ జిత్రించంగాం బడ్డదై - 

కౌసల్య దశరథుని నిర్ణయగౌ పలుకుట _ రామాయణసుధ 

1407 

1498 

1429 

1440 - 

నుత తారాయుతమౌ దినంబును పడన్ గొట్టున్ నినున్ దాటు 3 1441. 

కొండల్ వందలు దాల్చు భూమి నయినన్ క్షోభించు వారించెడిన్ 
మెండౌ తోక స్పృశింప బెబ్బులీయటుల్ మీదం బడుంగాని రా 
ముం డీరీతి నిరాకృతిన్ సయిపగాం బోడెంత మాత9మ్ము ను. 

ద్ధండంబై జగముల్ సమస్త మొకబై తాకంగ లే.వాతనిన్, . 1442 
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తలచి ధర్మాత్తు( డితం డధర్మ్శ మైన 

జగములను ధర్మములతోడ చక్కంగలుపు. 

ఆ మహాభుజుం డావీరుం డల్లంబసిడి 
బాణముల వార్డు లింకించు "ప్రళయ మట్లు! 1443 

అట్టి సింహబలుని వృషఖాక్షుండై న . 

పురుష శేంస్టుని తండి)యే పూర్తిగాను 

స్వయముగ నె చంపె నేమింక వాకొనునది 

తండి) చేపయె పిల్ల మత్స్యంబు నట్లు. 1444 

ధర్మరతుం౭డై న పుత్తు9ం డధర్శరీతి 

అడవుల ప్రివాసముగం బంపంబడిన యొడల 

ద్విజులు చేయు సనాతన విహిత మైన 

శాస్త్ర థర్మమె యిదె టదృష్టంబు రాజ! 1445 

అతివకుం దొలిగతి పతియే 
సుతుండో రెండవ గతి యని చూపం బడియెన్ 

క్రైతివా! జ్ఞాతులు మూండ వ. 

గతి, యింక నాల్గవ గతియిటం గలదె యెందున్, 1446 

నీవై తె నిపుడు నాకున్ టి 
గావై తివి, రాము డయ్యెం గానల పాలై 

నీవుండుట నెటకేగెద 

నీ వేచంపికి విటు నను నిఖిల' విధాలన్, 14 

నీచే హత మీరాజ్యము ... | 

నీచే హతులై రి పౌరు లీవు న నమాత్యుల్ 

"నీచే నిహితను సుతుతో 

నీచే తుష్టు అ యిరి-యిక నీనతి సుతుండున్, AUB 

2 ఖ్ * 



దారుణ మగు నీవాక్కులు 

నీ రాజాలించి మూర్భ నెనసెను వ్యధతో 
దారుణవేదన మొందెను. 

నీరాజు స్మరించి పూర్వకృత దుష్కృుతముస్, 1449 

వ ఇట్లు శోకించు రాముని తల్లి కోపించి పలుకంగా రాజు చింతించి 
వ్యాకులేందిియుడై. మూర్భ పొంది చాలవడికి సంజ్ఞ పొంది దీర ముగ . వెచ్చ 
గను నిట్టూర్చుచుం బిక్కనే యున్న.కౌనల్టను చూచి మరలం బింతపాందెను 
అట్లు చింతించుచుండ అజ్ఞానమువల్ల శబ్ద వేది! బాదముచేం జేయబడిన. దుష్క 3 
తము వలని శోకము చేతను వేటి రాముని శో కముబే తమన మ్బుపో: గా మిగిలి 
తపించి వణంకి పోవుచు తలవంచుకొని దశరధుండు. అరజబి: పట్టి వాసాదము 

' కొజకు కౌసల్య కిట్ల నెను. 
| Me yy Ne ఇ” ల! 

ఇదిగో నంజలి నీకు, నీవిట ప్రిసాదింపంగం బా9ర్ధింతు నీ 
విదె కౌసల్యః సతంబు నున్న జన్నులం. దేన్ .కౌర్గర్యమున్. లేక యున్ - 
సదయన్ వర్తిలు దానవే, గుణము లున్నన్ లేక యున్నేన్ నదా 
మది ధర్మ జ్ఞుకు నారికిన్ బతి యగుం బృత్యక్షదై వం బిలన్.. . 145} 

మహిత ధర్మవు లోకాన మంచి చెడ్డ -..... 
కన్నదానవు శోకాలనమంట్యివెన. ? -.. 
అధిక కోకమునంబడి యజణంగ్లు నన్ను 
సేఫిగ్గిరుమ్లు లాడ దగవిట్టి యదను వ్లందు. 1452 
7 శమ కున్ నం . న ల 

శం 

అనుచు ద్వీనుండ్లౌ భూవతి కరుణవాక్కు 
వీనియుల'గౌసల్య బోదె నవీవనపలము" 
నట్లు భ్యాష్పమున్' విడి పద మట్లు తలను 
నంజలి"నిడ్తీ కంగారుగా నడలి యనీయె. 1453 
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దేవః నాపైన ననుగ్శహ మీవు చూపు 
పార్థన మొనర్తు నీకాళ్ళం బడితి నిపుడు 

సర్వవిధములచేత నేం జచ్చి యుంటి 

నింకనను జంప కయ్య యాచించుచుంటి, 

పా9జ్ఞుండును శాఘనీయుండౌ భర చేత 

నెప్పుడుసు గూడను బంతిమాలించు కొనెడి 

యింతి యది స్త్రీ యని యనిపించుకోదు 
ఉభయ లోకంబులందు ను శుభతం జూడు. 

ఎలుంగుదును నేను ధర్మము 

నెజబుంగుదును సత్యవాది వీవ యటంచున్ 

ఎజిగియు సుతశోకమువే 

పరవశనై యేదొ కొంత పలికికి నిపుడున్. 

కోకము ధైర్యము నణంచును 

శోకము నశియింవం జేయుత్రతమును నెల్లస్ 
శోకము సర్వము నణంచును . 

శోకమ్మును బోలు శతు9ంజూడ ము ధరలో, 

వై రిచేతుల నుండియు వచ్చివడిన 
యాపహారము సైప శక్యంబ యగును *" 

స్వయముగా మీదం బడినట్టి వ్యధయొ మాత. 

మెంత సూక్ష్మ మయు్య్యను సహియింప రాదు. 

యతులే ధర్మార్ధంబుల 

గత సరశయుఅయ్యు (శుతులు గలవారయ్యున్ 
వెతలన్ మూఢం బయితమ 

మతిచెడ మోహము పడుదురు మన కెక్కి మీ. 

£79 

1494 

14955 

1458 

dA 

1458 . 

1459 
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వనమునకున్ రాముండున్ . వ. 

చని నేటికి నై దునాళ్లు చనియెను గానీ. 
వనటన్ సంతోషమె పో క 

యిన నాకె. దేండ్ల వలెమ -నిప్పూడు తోచున్. 1460 

అతనిని తలచిన కొలందిన్ఎ ౫. a, 

మతిలో శోకంబు నాకుషుట్తిమటి పెరుగుస్ 

అతిగ |పవహించు నేజుల్ల్ర."= లం వ 

గతి వేగంబున్ సము దఘన జల. మట్టుల్. 14 0 

ఇటు కౌనల్యయొ శుభమౌ a ch నన 

నటులన్ వచియించుచుండ: నరు (డు చనియెన్ 

పటువయి నిశ వెడలెను. సతి అస, 

యిటులం (బ్రసన్నుని పోనర్చ .నృపుడు పరుండెన్. | 402 

సోలి యొక ముహూ_ర్తములోనె మేలుకాంచి 
ఆ దశరథమహారా జో వ్యధను. పోరదో. 2." 

తనయుల (సవాసమున నువ,దవము విభుని: 
పట్జై రాహువు సూర్య్యునిం పెట్టినట్లు: . 1463 

మును గావించిన దుష్క ఎతరజు" స్య తికిస్' శభ ర్ర ర తో+దెచ్చికొం 

చును, రాముండును సితలక్ష్ముణు య! సాసుళుం' డరణ్యాల' కే. 

గిన, - “యాలో నిశ శయర్థరా [మాపు పురా [్రైగతట కోనల్య క్రి." 

ట్ల ని చెన్పందొడగెన్ మునుఠగుచు నపొరం బైన దుఃఖాబ్ధిలో. 1484 

మమజుండు శుభ మతవభమొ యెది 

యొనరించునొ గడాజా భల చెరు దో పభాలెగ్.? ఖ్ 
మును గురు లఘుతలు. లాభం మ నర సె 

బును నష్టము, గననే వొరడు 'మూతస్ట్రుళడు-సుమ్మీ:? | 48 



అయోధ్యకాండ (1468 నుండి 64వ సర్గ్ర ద్ 

పువులన్ బట్టియె పండ్లు వచ్చు చిజుపువ్వుల్ గల్లు మామిళ్ళు పె 

దవి పండ్తీ య వటంచు వేనజకి యంతన్ పెద్దపూ లున్న మం 
బ్ 

చివి పల్మోదుగు చెట్లు పెంచి ఫలముల్ చేపట్టు కాలానం జె 

డ్డవి వండ్లుండుటం జూచి కుందెడి నరుండ నేన యెకివ్బుడు స్. 1466 

నే మావి కోపు నజకియు 

ఆమోదుగు తోపు వేసె యంబువు లిడిత్రిన్ 

రామునిని పంట వేళను 

నేమానక తోసి పిదప నేడ్చెడి కుమతిన్. 1487 

జగము లోనం గుమారుండు శబ్దవేధి 

అని జనమ్ములు కీర్తింప ధనుసు దాల్చి 

సరిగ నేం గుమారుండ వై స సమయమందు 
ఒక్క పొపకృత్యము చేసియుంటిం జుమ్ము. 1468 

శిశువు తెలియక విషము భక్షించినట్లు 
స్వయఘుగాం జేసికొన్నది [ప్రాప్త మయ్యె 
ఒకండు మోదుగులకు మోహ మొందినట్లు 
శబ్దవేధి త్వఫలము నజ్ఞతను వచ్చె, 1400 

అప్పటికి నేను నిన్ను పెండ్లాడలేదు 
దేవి! యువరాజునై యుంటిం దెలిసికొనుము 
మదము గామము మిక్కిలి యొదవం జేసి 
యపుడు వర్షకాలమ్ము సంపా_ప్ట మయ్యె. 1476 

వృథివిపై. గల రసముల స్వీకరించి 
వేడి కిరణాల జగము తపింపంజేసి 

భీమ మగు యామ్య దిక్కుగా వెడలి త్వరగ 
సూర్యుండును |పకాశింపంగం జొచ్చె నపుడు. ii 
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అవల వేడిమి వెంటనె యంతరించె 

ధట్టమై కాముమబ్బులు తరలి వచ్చె 
కప్పలును నెమిళ్ళును చాతకములు నెల్ల 

మిగుల సంతోషమునం బొంగి మెచ్చె మదిని. 1472 

తవందు తెక్క పై తడియ స్నానములు బేసి 

బహుళ కష్టంబుచే నట్లు పక్షు లెల్ల 

వర్ణముల గాలి లిచెత నూవంగం బడీన 

వృక్షముల య్మగముల నాశయించె నపుడు. 1478 

దిమ్మరించివ వర్షజలమ్ము చేత 
ఉండి యుండియు తడిసిన యొడలితోడ 
మదపుటేనుంగు నచ్చోట బొదలుచుండె. 

కదలకయు మెదలక యున్న యుదధివోలె. 1474 

స్వచ్చ మ్రైనట్టి జలముల వఅలుచుండి 

అది గై రికాదికధాతు అందునుండి 

పడుచు తెలుపు నెటుపు రంగు. లడర నందు 

గిరుల సెలయేళ్ళు పాముల కరణి జాలు. ' కట 

| ఆర్ దశరథుడు వేటకు వెళ్ళుట ;_ 

అట్టి యతిసుఖమౌ సమయంబు నందు 

ధనును శరములు దాల్చి ధభంబు నెక్కి 

సరిగ వ్యాయామమును జక్క. జలువ( దలంచి. 

నేను సరయూనదికి వెళ్ళ్నినాను జుమ్మి. . 1478 
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రాతి నదిలోని జలముల [తాగుటకును 
వచ్చిన యెనుంబోతునుగాని బలియు నేను 
గాని మజీయొక (కూరమృగమ్ము గాని 

చంపం దలపోసి పొంచి యచ్చటనె యుంట్సి ' LAT? 

ధనుసు నెక్కిడి యక్కడ దాగియుండి 

తీరమునకు వచ్చిన యొక్క కూరమృగము 

ఒక్క వన్యమృగంబును నోలిం జంపి 

యుంటి శబ్దముం బట్టియె కంటంగొనక, 1478 

జలములో కుండ నిండించు సమయమందు 

అంధకారములో శబ్ద మాలకించి 

ఏన్లు ఘీంకార మనుకొని యేమి. కనక 
శబ్దమునుబట్టి యదా వంటి శరము విడిది. 147§ 

అపుడు సంజవెళ హా! హా? యటంచును 

శరము మర్మం? దగిలి జలములందు 

పడుచునున్న యొశ్మ వనచరు శబ్దము. 

చెవులం బడెమటి యిటు చె ప్పెనతండు. 1160. 

డె మునికుమారుని విలాపము ము 

ఎట్లు వావంటి తవసిపై' న్యుడ్ శరము. 

వడియె, నది కొంటి నీళ్ళకై వచ్చినాను 

శరమున నెవండు. కొట్టె చెష్టారిక్ శేమి 
చేసితిని, వేరినై న హింసీరవ్. రుతుట. 181 
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వనిని నాకొ యలమొ తిని [బతుకు నన్ను 

వంటి బుషికి శ స్త్రముచెత వధ యిదెట్లు 

జడలు దాల్చి వల్మలమూనిపడియె యున్న 

నన్ను జంప నేమగు, తప్పు నాది యేమి. 1402 

ఈయనర్ధ మీటు నిరర్ధమై యొసంగు  . 

మతి ననుం గనరు గురుపత్ని గతునిబోలె 
నేను జనిపోవుదు నని చింకింప మదిని 

మృతిని గనం దల్లి దండ్రుల కిన వగతు. 1483 

తల్లి దండుల వృద్దుల తగిన రీతి 

నేను పోషించుచును వచ్చినాను గాదె 

నేను మృత్యువు పొందితినేని పిదప 
ఎవరు వీరిని గూర్చి ' పట్టించుకొంద్రు, 1484 

తల్లిదండ్రులొ వృద్ధులై తనరి రెట్లు 
నేనా యొకబాణమున వధియంచలబడితి 

సరి వివేకములేనట్టి జడునివేత 
అందజము మేము నిహుతుల మైతి మకట. 1485 

ధర్మమందు. గాంక్ష గలనే౯ దక్క్షణంబ 

ఆకరుణ మైన వాక్కును నాలకించి 

వ్యధల బొందెడి నాకరమందునుండి 

బాణములు ధనుస్సును (కిందం-బడిమయె నపుడు. . 1400 

అటుల కడుర్యాతి విలపించు. నతని యేడు. . 

వినుచు వెతను గంగారుగా వేగ పోయి. 

చేతనము పోయి దీనతం జింతం జికి __ . 

సరయు తటిం బడిన తవసి నరసినాండ, ' 147. 



ఆయోధ్యాకాండ (6వ సర్గ 

జడల గుంపు చెదరి వోవు జల ఘటింబు 

వడగ, దుమ్ముతో నెత్తుటంబడి పరుండి 
శల్య మది బాధయిడంగం దేజమ్ము దగులు 

పెట్టం గని చిత్త మేగునన్ ఖీతుం బలికె. 

అపకారం బెది నీకు జేసితి నృపాలా ! గొట్టితీ వేటికిన్ 

విపినంబందు వసించుచున్ బితలకై నీరంబుశే వచ్చితిస్ 
ఇపుడీ విట్లాక యమ్ముచేత నను చేధింపంగ వృద్ధాంధులై 

న పితన్ తల్లిని జంపినట్టి ఘనపుణ్యం జెంతొ యార్డించితే. 

అంధులును దుర్చలులు వృద్ధులెన పితలు 

ఇపుడు దప్పికచే బాధ నెనయుచుండి 

యిపుడు వత్తునొ వత్తునో యపుడు ననుచు. 

చూచి చూచి ఏ) నాకయి 3 యాశ వేచి యుందు. . ౪ 

“ఇల పైనీం బడి యిట్లు పండుకొను నన్నేట్టుల్ పితల్' తెల్సికోం 
గల రీయాపదం బట్టి న్మాశుతముకున్ గావించు నాయీ తపం 

బుఆ కీందున్ ఫలమేమి లేదని మనంబున్ ' చెప్పు, నాతం్యడెటుల్ 

తెలియున్ దీనిని, తెల్సికూడ నడవన్ లేడేమి చేయున్ గటా ! 

ఒక చెట్టును నజుకం గని మ 

తొక చెట్టెది శేయం గలుగు నూరక చూచున్ ' 
నింక నిటు నథవగ తేకుం 

డి కనుభు 'నెధి తల్లిదండి9 చెఖపేర్తు లెటుల్. 

ఈవే నాపిత చెంత కేగి వెస నా వృత్తాంతమున్ జెప్పు మీ. 
దావాగ్ని౦బలెం దండ నిన్ వనిగ-గో9ధం బొంది కాల్బండులే 
నీవిబ్లీ చని సుంతలోం గనెద్గు త్రండి)న్ దల్లి 'మాయాశ9మం 
నీవన్ దండి) [బన సన్నుం జేసి కొను కోపిరపండు శాసింపండున్, 
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ఓరి దశరథుని శోకము _ రామాయణసుధ 

రాజ! శరము దియుము శకిరంబు- నుండి 
ఎంతొ మెత్తని పొడవైన యేటి యెడ్డు 

జలముల వవాహవేగ మట్టులం. గరంటు en 

వాడి బాణము నామర్శ్మ బాధ పెట్టు. 1494 

కూడి శల్యము పొగణాలు | కోతకోయు 
శల్యమును వీసివేయ నాశంబు పొందు 

అనుచు శల్యంబు వ్రీయుటకయ 'కరంబు . 

స్వాంతమున్. జింత మిక్కిలి బాధ పెట్టె. త్ 

వ. అటు దుఃఖించి దీనుండవై కోకారుడుసై. యున్న సోహృదయమున 

నున్న చింతను మునికుమారుండు "కన్ పెట్టీ ఈ తపించుచు బాధపడుచుతంగములు 

తిప్పి దొర్లుచు నాశము సమీపించి యిట్ల 'నియె పీయనఘా ! -స్థిరచిత్త మున 

నీలోని దుఃఖమును -అపుకొని. బ్రహ్మ. హత్యవలన వచ్చు దుఃఖము పీందకుము 

రాజా! నేను ద్వ్నిజజుండను కాను. అట్లని నీమనన్నులో. చింత. పెట్టి కోనుకుము 
రాజా! నేను వె వై జ్యనికి ఖాది ప్రేయందుం పుట్టితిని. అని చెప్పుచు బాణముచే 

మర్మయందు గొట్టంబడి దొర్లుచు చేష్ట శేపండజ నేల పెని బడీ వణంకుచు 

నిటునటు కొట్టు "కొనుచున్న యాతని శరీరము... నుండి. . శరమును 

నేను వెతికి డం దీపికిని .అవు, డతడు, నన్ను. వై. చైకిం _ జూచి 

భయపడి యాతాపసుడు పాొొణములను వదల్సెను, ,అతండు జఫ్లేమ్ముచే, తడిసిన 

 గాతములో విలపించి కష్టముగా. మర్మ వ్రణము నుండి నంతతము ఉచ్చ్యా 

సము విడచెను. అట్లు పరుండి యున్న యతనిని జూచి ఉభదు౦లారా! ఎక్కువ 

విషాదము పొందితిని. ల . 1496 

ur 

షో చేయరాని యామున్లీ వధను .న్వయ్యమ్లుగ్గాం కే ధర్మాళ్ముండై న 

దశరధుండు విలపించుచునె మరల నాకౌభేఖ్యతో నిట్లనెను. .. 1497 



అయోధ్యకాండ (1497 నుండి 64వ సర్గ 2? 

అట్లు తెలియక పాపంబు నాచరించి 

వ్యాకులించిన యింది9య |పతశితోడ 

ఎట్లు చేసిన మేలయి యెసంగు నొక్కా 

అనుచు నేనొంటి మనసులో నవుడె తలచిం 1498 

మంచినీటితో ఘటము నిండించి యపుడు 
మౌని చెప్పిన యాశ్రమ మేను చేరి 
వృద్దు లబలులు సాయంజే లేని యంధ 

పితలం గంటి జెక్కులు తెగు పిట్టలనటు. 143 

జాన్ వృద్ధదంపతుల పరితాపము 1 

కొడుకును గుణించి యవియబి నుడువు కొనుచు 
సుతు డెపుడు వచ్చు నపుడె వచ్చునా*'యటంచు 

తలంచి [శమ వీడి. యదియు నావలన? బోవు 
నని గనక దిక్కు లేకుండి రచట వారు. 13010 

వెతయే చిత్తము జరిపి వేయమిగులస్ భీతుండనై కంమ్మతిన్ 
వెతలప్ జిక్కుచు నాశమంబు. దరికిస్ వెళ్ళంగ, నాకాళ్ళ చ 

ష్టతి జాగతేగ నాలకించి యనే నిల్లానౌని: యోబిడ్డః యి 
లం యాలస్యము చేసితేల యిటు  తెమ్మా మంచి స్ట్ ల్లిప్పుడే. 1501 

- ఎందుల కాలసించితివి యింకతటి పఫేపు, జలొల నాడిత్తే 

ఇందిదిగో భవజ్జన ని యొంతయొ నీకయి బెంగే నాశమరీ ee 

బందునె యుంికె, వెళ్లి కన్సు మమ్మయొ నేనా యెటేని యప్రియం 
బెందొనరించితే, దవస్ వీవు మనంబునం బెట్టుకోకుమీ “BR 
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ద 64 దశరథుడు వృద్ధతాపసితో మాటాడుట _ రామాయణసుధ 

గతియె లేనట్టి వారికి గతియు నీవు 

కనులు లేనట్టి వారికి కనులు నీవ 

సీపయినె మాదు |పాణములు నిలిచియుండె 
ఏల మాతోడ మాటాడ విపుడు నీవు 

స్పష్టముగ నుండని యప్పుడు వణజంకుచున్న 

హల్లు ఎవి కేటంబడని వాక్యములతోడ 

ఆ మునిని నెంతా భయమున నరసి నేను 

భయపడియు (బలి తిని భయపడని యట్లు. 

మనసు బిగపట్టుకొని చేష్ట పనులద్వార 

హక్కు నిలబెట్టుకొని కడు. బదిల పజచి 

తనయునకు వచ్చినట్టి బాధను గుటించి 

యశనితోడ నేను వచియించితిని నెటులొ 

క్ష్యతియుండను నన్ను దశరధు. డందు 

సుజనులు నుహాత్ములై న మీసుతుండం గాను 

ఎల్ల సుజనులచేత నిందింపందగిన 

యిట్టి కర్మ స్వయముగ గావించినాండ 

ఓయి భగవంతా! చేత విల్లూని నేను 

సరయు నది తీరమునకు నరుగు దెంచి 

నీరు తావ వచ్చిన యొక్క [కూరమృగము 
జంప. దలచిం యాయత్న ముం జలుపుచుంటి. 

ఇంతలో పౌత్ర నిండించు. నేదొ శబ్ద 
మషప్పుడే నాదు వీనుల యందు బడంగ 

ఏను గిదే వచ్చె నని మదిలోన దలంచి 
వాడి బాణముచే గొట్టినాండ నేను. 
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అయోధ కాండ (64వ సర్గ 
£0 

పుడు నది యెొడ్డునకు6 భ్రోయి, 
యరసితిః గద 

జ్రివాముగ హృదిస్ బా
ణము. ధెబ్బ తగిలి. 

ప్రాణములు పోవుచుండిన యట్టి తవసీ : 

యొక్కడట నేలపై. బడి యుండం
 గంటి 

0g 

కయి భగవంత! నేనప్టు డాక్క యేను? 

జంప దలంచియు నీటిలో. జప కాగ 

చిగ్గ నీతిలో బాణంబు పైఫనోండ . 

అపుడు మీదు కుమార్గుండు హతుం డయయ్యొం 357 

అంత పరికాప మొందడైడి య్రాతపః సి 

వాక్కులనుబట్టి యే సమీవమ
ున చీని 

మర్మముల నుండి బాణము", బయికి నవుడె 

ఇంటనే గని నేనూడం బెజకినాయడ 
షఫీ 

ణా 

నేను శరముం బయికి€ దియంగానె య
తండు 

పృద్దు లగు తల్లిదండు)ల్ల నెంచి. యెం
చి 

ఎంకో విలపించి మిమ్ము శ్రోక్రీంచియపుడె* 

యక్కడనె స్వర్గమును హైందె నయ్య
లార, 

§512 

నేనా యజ్ఞానమున మీదు సూను 
నిపుడె 

యిట్టులను జంపి పాపము" గె
లుకొంట్లి 

మిగిలినది చేయందగినది మదు చ
ిత్త... 

మింక మునులు మీర అన్తుగ్రుహింపు, పు.డయ్య, కేఫ్ 

చెడ్డ ఏినిపింప నేనంత. - 
జెప్పినళ్ష._ 

యతిగ ఘోరమౌ నాపొక్కు లాలకిరచి: ల 
Gg 

యపుడు భగవంతు డౌబుషి యా తు మబుక్
' 

సత్వరామాసనమును సై 'పేపం జారీడేయ్య. ' 
కవ 14 



వృద్ధతవసి వాక్కు _ రామాయణసుధ 

భాష్పములు మోముపై నెల్ల నజంద వాజి 

వ్యధను జిక్కి నిట్టూర్చుచు నార్తితోడ 

ఆమహితేజుం డగుమౌని యాక్షణంబ 

పాగింజలి యయిన నాతోడం బలికె నిట్లు 

ఈ యవభవార్త స్వయముగ నీవె వచ్చి 
యిటుల నాకుం జెప్పక పోతివేని యపుడు 

రాజ! నీకల వెంటనే బలె యయి 

వేయి నూర్ల ముక్కలె యయి పోయి యుండు 

అవని క్షతిియు డొ యనాథు ననపరాధు 

తుది విశేషించి వానప్శిస్థున్ని తెలిసి 

చంపి యుండినచో నది శ్యకునై న 

స్వపదమున నుండి _భష్టునిం జలిపీ వైచు 

తపసునందున్న మునిపైని తపను చేయు 
బహ్మచార్సిపై తెలిసి యస్త్రంబు. చేయు 

వాని' శీర్ణము శ్మీఘముగానె యివుడె 

యేడు ముక్కలై. పోయిడి దే నృపొల 

ఇట్లు తెలికయే నీవు గావించి యుంటి 

విందువల్ల నిందాక జీవించి యుంటి. 

తెలిసియ్ యిది గావించికేని'రాజః ' 

 రఘుకులమె పోయిడిదె నీ బదు కిదెంత 

క్షితిప యచటికే మమ్ముం దీసికొని పొమ్ము' 
అంత్యదర్శన మే గల యాతనూజు 

నిపుడు గన్గొన మేము వాంచింతు మోయిః 

అనుచు నాముని నాతోడ ననియె నంత? ..- 
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పుడమి నెత్తురు లోపలం దడిసి యుండి 

చెల్ల చెదరైన చర్మముం జేల మొప్పి 

సంజ్ఞయే తేక నేలపై సరయు దరిని 

యముని వశమైన సుతు ద్రి' కపుడు చేర్చి. 

నే నొకండనె సుతుని స్పృశింవం జేయ 

వార లాసుతు స్పృశియించి" హానియొడలం 

బడిరి యంతట నాముని పలికె నిట్లు 

ఇపుడ యభివాదనము-జియవేల వత్చ! 

; వృద్ధ తపసి విలాపము 1. 
@ | | 

శ 1 

ఏల నాతోడ మెచ్చి భాషింప వెల 

ఏల క్షితి బరుండియు. గోపగించినావె 

తనయః నే న్మప్రియుండం గాను తల్లిం గనుము 
వీరః కౌంగి లీయవు సుకుమారః పలుకు, 

ఎవ్యాండు తుది జాము హృద్యంబుగా మించి 

శాస్రమో ర చెదొ లుంకం జదువ విందే 

ఎవండు సంధ్యను గొల్చి “యింకో ముని ₹వేల్చి సా 

నమ్యవేయిరబీన 'స్నాత్తం గ్లాలుచు 

ఎవండు దుంవలు వేళ్ల నింక "బంక తెచ్చి య 

తిధి నటు ఆనీపింపి పథముల' జూవ్వు 

ఎవం డంధ నీదీన వృద్ధను స్పుతక్తామ, | 

" నీతల్లి పెంచి మన్నీంచు నింక 

iol 

tired 

ISP 
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నేను మీయమ్మ భరియించలేము బిడ్డః 

ఆగు, వద్దు. వెళ్ళకు మిస్టె యముని కడకు 

జననితోడ నాతోం గూడి చసెదు గాని 

కృపణుల మనాధుఎము, కూడి యేగవన్సు, 4 

నే నిపుడ పోయి యముని (బశ్నింతు నిట్లు 

*బత్రండ తల్లిదండులను పెంచు, సుతు క్షమించు” 

యము:డు ధర్మాత్ముడు యశస్వి యఖిల భర్త 

ఇట్టి నా కక్షయ మభయ మిడుత మొకడటె. 1525 

పొపకర్మల నీవొవర్పంగ లేదు 

. పొవ కర్మము చేతం జంపంగం బడేతి 

బేరి నీకు నాసత్యమ్ము చేత నిపుడు 
'శస్ట్రయోధులౌ వీరుల స్వర్గ మెగు, 102 

రణములో మరల చనిపోపు వారల. 

యుద్ధ వీరుల లోక మొందు మయ్య 

సగర శై బ్య దిలీప జనమేజయ నహుష 

దుందుమారుల లోక మొందు హాయి 

సాధువులును తవస్స్వాధ్యాయ పరు లాహి 

తాగ్మ్నులు పొందు లోకాదు లొందు 

ఏక పత్నీవితుల్ పృధ్వి గోహన9దా . 
- తలు గురు భృతు లేగు స్థలము రేగు 

దేహమే న్యాస మగు వారి దేశమేగు . 
_ మనకులంబున నశుభమున్ గనం డెవండు 

. అత్మ బంధుల జంపువా6 డళుభ మొందు: 

అనుచు మాటిమాటికి దీను6 'డొత., దేడ్చెం శక. 



_; దశరథుని పరితాపము 

కనులతో నిన్ను. గౌపల్య కాంచలేను 

తిన్నగా నీవు చెతితో నన్ను. దాకు 

అని పలికి యేడ్చుచు మరల నాతం డంత 

భార్యతో నీరితిం జలికె త్వరగ. 

యముని గనువారు తమవారి నరయలీరు 

రాము. డిపు డొక్కపరి నిటుల్ 'తాకి నేని 

ధనమునో యౌవరాజ్యమోగనెన 'యేని 
యేను నొక వేళ జీవింతునేమొ యింక. 

" రామువిషయాన న్యాపవర్తనము చూడ 

నాకు నదృశమై వరలు చున్నదియె సుమ్ము 
నాయెడల రాముని (పవర్హనంబు కూడ 
రామునికె సదృశ్య-.మయి యేర్చడియె. గాద. 

కనుము దుష్టు వైనను తన కన్న సుతుని 

తెలివి గలవా డెవడు విడంగలిగె నొక్కొ 

తన్ను గెంటించు చుండిన తండి నెపుడు 

నెవ్వం డైన నసూయ నిందింప కున్నె 

కంటితో నిన్నుం గౌనల్యం కాంచలేను 
నాదు స్మృతి పోవుచుండెను నన్ను విడిచి 

ఇదిగో నీయము దూతలు నేగుదెంచి 

- నన్ను ౮ గౌసల్యం త్వర పెట్టు చున్నవారు. 

శ 
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రాము ధర్మజ్ఞ, సత్యపరా_కమాడ్యు 

జీవితమున నన్ను. ద్యజియించె పోవునప్పు 
డేని దర్శింవ లేకుంటి నింతకంటె 
కష్ట మెటనై నం లోకానం గలుగు నొక్క, 1595 

బదులు చేయు టెజబుంగని దివ్యాత్ము సుతుని 
చూడ నందువల్ల నయిన శోక మిపుడు 
చేరి న్మాపాణ మెండింపం జేయుచుండె 
స్వల్ప మగు నీటి త్మీవాతపంబు వోలె, 1528 

పదియు నాలు గేడులు వనవాస మేగి 
వదియు నై దవ యేటను వచ్చి నపుడు 
రాముని శభసుందర కుండ లాఢ్య ముఖము 
నరయు వారు దేవులె గాని నరులు గారు. rr 

కమలాక్షున్ వరనాసికున్ సురడఢు రాకాచం దవ క్రు 9న్ సుగం 
ధ మనోజ్ఞాంబురుహాస్యు రాఘవుని నా దైవంబు సుభున్ వనాం 
తము నందుండి యయోధ్యం జేరు విభ కానల్ పోయి యే తెంచు కీ 
రము నట్టుల్- కను వారె ధన్యులు, కృతార్థం బౌను తజ్జన్మయున్. 

క్ష్ 

1538 
చిత్తమోహాన నాహృది చిల్లి పోయె 
శబ్దము. రుచి స్పర్శ యెజుంగం జాలనై త్రి 
చి_త్తనాశ్తాన నిర్మదియాల్ చెడి నశించి " 
నూనె యయి పోన దీవకాంతుల విధాన, 153 

ఆత్మలో? బుట్టివట్టి యావ్యధ కరంబు 
నన్నచేతను తాన్యుని నన్ననాధు _ . 
శ్నీఘముగ నర్వనాశము చేసి .వై చె 
కడువడి నధ్మీసవావూము గట్టంబోతె -.. 1540 
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హా రామా! వృధుబహు! హాస్తుతః. మదియాయాసనాశంఎక రా! 

హా రమ్యాస్యః! పితృపి9యా.. స్మితమంఖా! హానాధ! యొందుండెదో 

హా రామా! యెట కేగితో కట! సుమి తా! దీన? కౌసల్య? హా" 

(కూరా కై కయి! వంశపొంసనిః .ప్రియ్మకోధా. 'యమితా కృతీ!. 1541 

"౫; దశరథుని.మరణము : :=.. 

అనుచు రాము మాతదరిని, ఆస్తుమిక్ష9 
దరిని దినుండై పలుకుఛ్లు దశ్చరధుండు, 

వగ నుదారమూరి, సుత్త ప్రవాస . చింత. 

నర్థరా(తానం బాణము అంత విడిచె 1542 

పిదపన్ రాతిరి తెల్ల వాటి నురయుంఖే వంది.బ బృందంబు రొ 

భృదసంబందును జేర, నూతులు సువంస్కా రార్డులుస్ మంగళున్ 

. = వీదిత' వ్యాతులు | గాయకుల్, శు)కియుతుల్ విష్ణాల్ వడిన్. స్తో త9ముల్ 

పదముల్: కీర్త న చేయ దీవెనల బల్ మ్యార్మాగెం బ్రాసాదముల్, 1543 

అపుడుస్ సూతులు స్రో9త9ముల్ -స సలువ., విందై. పొజివాదాత్మ కుల్ 

అపదానంబు లు దాహరిరిచ్మి థ్వనిచేయన్ పాజివాదంబులన్; 

అప్పుడే పక్షులు కూసెం బంజఠములం దామైన గోర్యంకలున్ 

నృపు కీర్తుల్ వినిసించె, చీణెలు' క్వణీల్లెన్ మోగె గాథాస్తుతుల్ 1544 

ఇంక మామూలుగ సేవనాకుశల లో నింతుల్ శుభ్గాచారలున్ " 

సకల శ్రీబులు నందు నెప్పటి యటుళ్న్; తన్దేల నుస్నాన: శ్ 

కకులన్. చందన మిశంకాంచన షుట్య గ్రామంబుతో ీద్ధీమై " 

సకల కోణుల వేచియుండ శభవేషాభ్లూష గాదిలవంగ్నా.”" "1545 
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శుచి కై అంబులు దంతథావనపు వస్తుల్ నల్డుం బిండుల్ పొడుల్ 

రుచి గండూషములన్ సుమంగళకరుల్ యోగ్యంపు గంగోదక 

విచురంబౌ తులసీ దళంబులును వస్త్రాభూషలున్ దెచ్చి యందందెకిన్ 
రుచిరాలంకృతి చేయం గాం్యత్రు పువుంబోండ్లున్ రాజురాకన్తతిన్. 1548 

ఇదియే, మెప్పటి యట్లు రాండింక విభుం డేకారణంబో యటం 
చెదలో నుత్చుకల్లై తలంచెడి తజిన్ పృధ్విత శయ్యాతలం 

బు దరిస్ నిల్చెడి స్రీలు మేల్కొలిపినన్ భూభర యో లేవమిస్ 
ముదితల్ భార్యలు ముట్టి తట్టి శయనంబున్ తాకిరంతన్ పతిస్. 1547 

అయినన్ గొంచె మెలుంగ కేమి హృదిమథన్ తాకి కేల్పట్టి చూ 

చియు చేష్టల్ గనరామి దీన లగుచున్ జివంబు లే పోయెనే 

మొ యటం చంత వవాహ మెట్టయెదురురై యున్న ట్టిదేగడ్డి పో 
చ యటుల్ వణ్కుచు కాంత లి ట్లనిరి రాజవ్న ట్లు గానయంబో. 1548 

పుతకోకంబులో ముని పోయి నట్టి 

ఆసుమి|తయు?౭ గొసల్య యారి. ౭ జిక్కి 

వేళ కాని వెళ్లం బరుండి వేగుచుండి 

. శేవలేరు మేల్కొనరు నిదించు చుండి. 1549 

పభయె లేక వివర్ణయై వణంకి ముణింగి 

_సుక్కి కౌసల్య చీకటి చుక్క యయ్యె 
పభుని పిదప గౌసల్య యాపయి సుమ్మిత 

రాజిలదు చింత. గుములు వక్షా9లతోడ $ఫ్ఫ్క్రీ 

అట్లు పడి యుండి -లేవకున్న ట్టి సతుల 
దేవులను నిద్దజను నృవున్ దేటి చూచి 
అఖిల మైనట్టి యారాజు సంతిపురమె | 

_పాణములు లేచి పోయిన యట్టు అయ్యె, hr 
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అవరాంగన లెల్ల రు' నంశ్ర వగచి 
వైకి స్వరముతో ధీనలై, బారు మనిరి 
అడవి స్వపదంబు నుండి-యూశ్రాధివతులు 
ఎగసి పాజింగ నాడనే నుగులుకోలె. _. (రర? 

వెంటనే, వారి రోదన్నవేదనముల ' _ 
వి కింజై తన్యమది. లెచి వడ్డిగ.రాంగ 
అదిరి పడుచుః :గౌసల్యయు నా. సుమ్మిత 
నిద వదలి పొవ_వ్యధలన్ లేచి యపుడు. . 1558 

,నాధుం జూచి సృృశించి. హానాధ:ః యనుచు 

'శేడ్చుచు ధరి; (తిపై టగూలి యిట్టె పడిరి 
పడియు ,గౌసల్య :దుమ్మెంతో 'యెడలిం గప్ప 

మింటి నుండి పడిన తారవంటి దయ, 194 

అల్ల దశరథు మెనెల్ల 6 జల్ల పడంగ_ 

అవనిం బడియున్న కౌసల్య నపుడు :న్నచటె 
యింతు లెల్లరు కండ్ల వీక్షించినారు 
వగచి పడియున్న యాడు యేనుగును బోలె, 1ఫ్ఫ్ఫ్ 

అపుడు కైకేయి మొదలైన యతివ లెల్ల ౭ 
జేరి చై తన్య మేగంగ క్రితిని బడిరి. 
వారి రోదనములచేత (ప్రభుగ్పుహరంిబు ' 

. మరల నిండిపోయి మిగుల మారు మోగె. 1558 

వ, అట్లు నరదేవుండు కాలధర్మము కూంద, జను లందజు న్రేడ్సిరి.అంతట 
జ్ర ఆ క్రందనములు మిన్ను ముట్టె ఆనందము పోగా అండటు దినులె లై ఆహోద్రున 
రాజు చుట్టు చేరి వత్ను అందజు ఏడ్చుచు. అనాథల బాహువులు పట్టుకొని విల 
ఏంచిరి =|. 1557 
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అంత చల్లారి పోయిన యగ్నినట్లు 

జలము లెండిపోయిన మహాజలథి నట్లు 

(ప్రభలు పోయి నల్ల (బడిన భానునట్లు 

స్వర్షమునకుం బోయినట్టి యావకొని ? గాంచి, 1558 

కనుల గన్నీరు మున్నీరు కాగ నేడ్చి 

ఎంతో వైధవ్య దుఃథానం జింళం గుమిలి 

ఉర్వి పతితల నొడి లోన నుంది కొనుచు 
నిట్లు కె కేయితో వచియించె నపుడు. 1559 

కైక 1 నీకోర్కె తీరెనె కాద యిపుడు 

ఓ నృశంసురాలా ! పాప 1 యోసి చుష్టే ? 

పతిని వర్ణించి యింక వొక్కతెవె 'నీవు 
అవల నిష్మంటకపు రాజ్య మనుభవించు. 1560 

రాముండో నన్ను వీడి యరణ్య మేగె 

భర్తయో నన్ను త్యజియించి స స్వర్గ ర్ల మేగె 

చారిం బరివారమే లేని దానం బోళఠె 

ఇంక నేనిపు డిందు జీవింఫం గోరం 1561 

ఇంతవజకు నాతనితోడ నిట సుఖించి . 

తనకు దై వతం బైన భర్తను ద్యజించి 

కడకు ధర్మము విడిచిన కైక తేక 

యింతి యెవతె భర్తను వీడి యింక (బదుకు, 162 

లాభమున విష మిచ్చిన లోభికోలె 
నీవు చేసిన దోషాల నెజులో చై-తి,, 
గూనిదానికై రఘువుల దై నక కులము . 

ఇట్టి కై కేయిచే నశియింబి-పోయే. : 5 
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ఇందు నన్యాయముగ నియోగింవం బడిన 

రాజుచే. సీతతోంగూడ రాము డడవి 

కంప బడినట్లు జనకరా జాలకించి 

నావలెనె యెంత బింతలను గనునొ. 1564 

ధర్మపరుండును పద్మపతాక్షు. డైన 

రాముండును నేనిటు విధవరాల నగుచు 
కడు ననాధలై. నటు, రాజు కాలధర్మ 
మంది నట్లును నెట్లు తా నరయం గలండు. 1565 

అధిక పుణ్యము చేసికొన్నట్టి పీత 
వగకుం దగనిది వనములన్ భయము చెందు 
భీమ మగు గర్భ లిడు మృగ విహగములకు 

- హడలి రాముని య్యాశమమందు నిజము. 1566 

వృద్దుం డింక పుత్తు9లే లేని నృపుండు జనకు 

డిపుడు కూతు జింతించి త్యజించు మేను. 

నే€ బతి వత నిపుడె గతించి్మపోదు 

పతి శరీరముతో: జొత్తు వహ్ని నిపుడె. = | 1967 

ఇట్లు పతిని గౌంగిటం గుచ్చి యేడ్చుచున్న 

కృపణు రాలై న కాసల్య నెటులో తీసి 

తొయ్యలుం  అమాత్యులును మానె తొట్టె యందు 

శ్లాజు మే నుంచ్చి చేసి ధర ౦ప్పం బనులు 16606 

సుతుడు లేకుండ (బేతసంగతులు చేయ 
భాదని సమస్త మెటింగిన పొొజ్ఞ అపుడు ' 
రాజు తనువు గావంగం జూచి రాజ 

, శేయి యెక్సి యేడ్నిరి వతి పోయె ననుచు... 1569. 
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హా మవారాజ! యెపుడు _పీయంబు లాడు 

రాముండును నత్యసంభుం డరణ్యములకు 

మమ్ము విడిచి పోవంగ నీక్షణమ్మునందు 
నీవు కూడ మమ్ముల వీడి యేగినావె. క్ 

రాము నెడంభాసి నిన్నును రాజ! విడచి 

అనఘం బతి జంపుదుష్టురా లై నయట్టి 

కైక యెల్బడి లోన దిక్కైన లేక 
విధవ రాండమై యెట్లు జీవింపంగలము. కేఫ్ గ 

అతండె మాకును నీకును నాత్మవంతు. 

డైన పభు వెల్ల సమయంబులందుం గూడ 

అట్టి శ్రీమంతు డగు రాముం డనఘు. డిపుడు 

రాజ్యలక్ష్మి వీడి చనె నరణ్యములకు క్షా 

నీవు లేక వీరుడు రాముండేని లేక 

సకల కష్టాల పొలయి సడలి పోయి 

కైక థిక్కారముల మెంది కష్టముగను ' 

ఎట్లు నివసింపం గలమయ్యః! నృవవరేణ్య. కరణి. 

విభుని రాముని అక్ష ణు చిపులబలుని 

సీత విడు నామె యెవరిం ద్యజింవ దింక 
అనుచుం గన్నీరు మున్నీరు లగుచుం గా 
గుంది ముదమేగ విలవిల కౌట్టుకొనిరి. క్షణ 

రమ్య చం|దుయడు లేపట్టి రాతివోలె 
భ_ర్తచె ద్యజియింవండిన పత్ని వోలె 
ఆ 'మహాత్ముండా రాజు లేనట్టిదగుచు 

ఆ యయోధ్యయు తాన్యయె వ్యథలం బడియె, జస 
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జనులు కన్నీటి మున్నీటి కనుల చేఢ్వ 
అంగనలును హా! హాఃయని యార్చుచుండ 

వాకిళులు నిస్ళ మందిరాల్ పొఢువడంగ 

ఆ యయోధ్య పూర్వ మృటు ల్రలరధయ్యె. 1578 

శోకమున రాజు (తిదివంబు చొచ్చి నంత. 
రాజపత్నులు భూమితలావ నుండ . 

క్షణములో సూర్యు డంత పచార్లు మానె 

కడు నిశాచరి రజని షికారు చేసె. 1ఫ77 

సుతుండు లేకుండ నృపతికి సుహృదు అప్పుడు, 

నింక దహనకర్మను చేయ నిష్టపఢరు 

కనుక నూహింపరాఖి దర్శనము కలుగు 

నృపుని నాశయనమునందె నిలిఫినారు. - 15/8 

అర్హుండును లేక (ప్రభపోవు నభ నటులు 
_రమ్యతారకలును లేని ర్యాక్రియుటుణు 

అశు పూర్ణాస్యముల గల్లి యఖిలవథుఃల 

' [పౌంగణముల నేడ్చె నయోధథ్య రాము. గనక, 5179 

నరదేవుండు మరణ్ింపంగ 

. నరులును నారులును గూడి నలుపీళథులలో ' 

భరతుని పియమాత,వయిని .. " 
కురిపించుచు తిట్లు వానం గొనరు నుఖంబున్. 1589 

మవ ఇట్లు ఆయోధ్య ఆ|కందన లచే ఆనందములుపోగా అ[శుకంకులై. న 

జనులచే వ్యాకుల వైయు౦డ దీర్ధ ముగా నారా[తి వెళ్ళిపోయెను. ఆ ర్యాత్రి 

వెళ్లిపోగా సూర్యు డుదయించుపియు, 'గాజ్యువ్యాసొరములు ' "చడుముం తి 
పుకోహిఆాదులై. న ద్విజులు ఒకచోట" గూడికి, “ఆపుకు" -. 'మూర్మంచేయుడు 



అయోధ్యకాండ (1051 నుండి 67వ సర్గ్ర 299 

మౌద్గల్యుడు వామదేవుడు కాశస్థపుండు గొతముండు మహాయవండై న జాబా 

లియు అను ద్విజులు అమాత్యులకో. గలిసి రాజపురోహితుండై న వసిష్యని 

కభిముఖులై వేటు వేలుగా నిట్ల నిరి. 1581 

సుతశోకంబున రాజు పోవ నిశయున్ శోకాన నూరేం డ్లటుల్ 

మతి తోంచెన్ మన రామటక్ష్మణు అరణ్యం వేగ శతుఘ్న స 

మ్మతుడై యాభరతుండు రాజగృహమున్ మాతామహోధ్యత్సురిన్ 

సకితో గూడియు నున్న వాడు కనుకన్ క్రాపాలు డెవ్వండొకో. 1562 

దేశ మరాజకం బయిన దిక్కేది లేక వినాశ మొందు నీ 
దేశము నందు నొక్కని క్షితీశంగం జేయుట యొప్పు రాజె యా 
దేశమునందు లేని యెడం దిన్నగ వర్షములుండ విట్టిచో 

దేశము గింజచల్ల క గతించు సమస్తము తల్ల | క్రిందులౌ. 1502 

సతులున్ "వత్ని యు. జేప్పినట్లు విన రిచ్చో (దవ్యమె యుండమిన్ 

సతులే యుండర. యింతకంటె నింక |తాసం బేది న్యాయాలయ 

స్ట్తి పోవుస్' మరి రాకపోక జనముల్ చేయంగం బోరింకిటుల్ . 

మతిలోం జోర ఇ భయానం దోంటలు గుడుల్ పాడై నశించుంగదా. 1594 

ద్విజులున్ యజ్ఞము చేయకుండెదరు బుత్విశ్కెజి స్యతంబులన్ | 

నిజ మంతంబుల వల్లే వేయ, రిక నిందే యజ్వలౌ -|బాహ్మణుల్ 

వజలున్ దక్షిణ లీయ, రెందు నటకుల్ రాష్ట్రాల నర్తింపరి . 

_చజమందున్ బురిలో సమాజములు పర్వంబుల్ పవర్తింపవుస్. 150 

కథలున్ గాధలు వాడము:ల్ జరగ వింకస్. వట్టు నారామముల్ . 

పథముల్ శూన్యములౌ కుమారిక లిటున్ వాహ్యాళి గావింవ్క రే. 

మిధునంబుల్ తమి వాహనావళుల నేమ్లీ పో రరణ్యాలకున్ 
సుధనుల్ గోకృషిజీవనుల్ తలుపు లెచ్చో దిసి ని దింవరున్. lite 
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రాజవీధుల గంట అల్లాడ బెను దంత 

ముల యర్వదేండ్ల యేన్లు లింకం దిరగ 

విల్ విద్యలను నేర్చు విలుకాండి తల ఘోష. 
అవి విందు గూర్చుచుం జెవుల. బడవు 

ఇంక దూర దేశంబు లేగు వర్తకులు స్వ 

సామాగి9తోం బోరు కైేమముగను 

ఇంక నొంటిగా మునులెద నాత్మ దలంచుచు 

సాయం నమయములం జనంగం బోరు 

ఊర్వి నింక యోగక్షేమ ముండంబోదు 

ఆజిలో సేన శతు0ల హిత మొనర్ప 

దింక రథములు గుజ్బము లెక్కి యేగరు పీజు 
శస్త్ర చమరు లింక వివదించరు వనాల 107 

జనముల్ మాల్యము మోదకంబులను స్వేచ్చాదక్షిణల్ దేవతా 

- ర్వనలన్ గూర్చరు చందనంబు లగురుల్ రాజిల్ల వీచెట్లు పూ 

లను మైందీర్చి వసంతమందువలే విభా9జిల్ల వేజుల్ జలా 

అను గోపాలురు నావులున్ తృణము లారామాలు లేకుండెడున్ 1508 

ధ్యజమే రధమును జూవును 

ధ్వజ మై ధూమంబు నెపుడు వహ్నిని జూపున్ 

= ధ్వజమై మవ కందజకును 

నిజ సామర్థ్యంబు చూపు నృపతి గతించెన్ 9 

రాజు లేనట్టి యిటువంటి రాజ ఇచుందు. 

సొంత. మన్నది యుండ దావంత కూడ 
బలము కల్రివాళలు బలహీనులను నెపుడు 

_ చెరి యొకరిని భక్షింతు) చే వలట్లు, 1590 
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హద్దురే వ్ వోవ నంశయ మదియు లేక 

న్యాయమే లేక తిరుగుచు నాస్తి కులును 

రాజె యున్నప్హ రాజ పాలనమునకును | 

వెజచి యోగ్యులై సంచరింతురు సతంబు a4 

హితమును గూర్చుచు. దృషియు 

సతతంబు పవర ర్తిల్లుచుండు చాడ్చున నెందుస్ 

క్రితి సత్యధర్మముల సం... 

తడి యగు పతి రాష్ట్ర హితము తప్పక గూర్చున్ Lye 

'రిడే (రాజి సత్యము ధర్మము 

రేడే (రాజి కులవంతులకును రమ్య (దృతిని కులంబుస్ 

రేడే (రాజే తల్హియుం దం[డియు 

రిడే (రాజే హితకరు౭డు సర్వపృధివీ వజకున్. 19a 

రాజె యముండు వై శంవణుండు 

రాజే శకుండు వరుణుడు రాజె యిడెల్ల ప్ 

రాజె మజి నువృత్త ముతో 

రాజిల్లినచో నతండె రాజో త్తముండెౌ Po 

ఏది, యస్మాధువా. * యొయ్యది. 

సార్గువొ. విభజించి తెలుప క్ష్మాపతి కమిన్ 

ఏదియు తెల్లి-రుక' ది యింక... ౫. 

మిదం సకల మంధకారమే యయి వోవున్. స 

ఈ మహారాజు శ్రివించి యుందై యుండ 

ఎల్లన్షము.. సీవపలు కతిక్శిమింపలేద్యు. ... .. 

నర్వ సమయం్నుక అంద్లుక్లు పాగగ్రముఖ . 

తమదు తల్లి గట్టును గాని దాట నట్లు. కేరి! 
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. _ఈవు ద్విజవర ! మమ్ము వీక్షించి యిపుడు 
. రాజు లేక యడవి వైన రాజ్య మెతింగి 

వరుని నిక్ష్వాకుతనయుని సరిగం దెలిసి + 
- ఇంక రాజ్యమున నభిషేకింపు మయ్య. 1597 

అని యమాత్యులన్ వసిష్టుం డాలకించి 

ఆ సఖుఐ నమాత్యులకు (బాహ్మణుల కనియె 

(వభునిచె రాజ్య మొందిన భరతుం డిపుడు _ 

మేన మామింట శతుఘ్నుతోనె యుండె. 1598 

కనుక మన మింక నిపుడు కన్గానెడి దేమి 

తొరగ గుజ్జాలపై నెక్కి దూత లిపుడె 

భరత శతుఘ్ను లను దేంగ నరుగవలయు 

నని వసిష్టుం డనంగ నంద రిట్లు యనిరి, * _. 1599 

ఆవసిష్టుం డనియెను సిద్దార్ధ 1 విజయ + 

విను జయంత 1 యళోకనందనుడ 1 రండు 

చేయవలసిన వనియేదొ చెప్పుచుంటి 

మిపుడె గుజ్తాట పై రాజగ్భృుహము చనుండు. 1600 

నుదిలోశోకము లేకయే భరతుతో మామాటంగా జెప్పు నిన్ 

హృదితో మంతిపురోహితాది వకృతుల్ [పచ్చిం్యకు నీక్రేమమున్ 
పద ! బై ల్టేజుము సత్వరంబుగ మొనర్పం దగ్గ కార్యంబ యీ 
యదనన్ గల్లె నటంచుం జెప్పు డిటు లాహ్లాదంబు పై కొప్పంగస్, 1601 

కానకు రాము డేగి నటుగాని యిటుల్ పిత పోయి నట్టులన్ 
గాని, రఘూ ఘూద్వహాదు లిటుకష్టము లోందిన యట్లు గాని యిం 

. శేనియు చెప్పరాదు, మతి యెన్నియొ వట్టుదుకూలముల్ నగల్ 
చానివి రాజువిస్ మిగుల బట్టుకు పొం డీటనుంచి శీఘమే. 1602 : 

if 
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వ. అని వశిష్టుడు చెవ్పంగా దూతలు విని తమతమ యిండ్ల దారి 
బత్ఫెము తీసుకొని కేకయ దేశములకు పోవు వారయి వసిష్టుని యనుమతి 

పొంది పడమరగా నున్న అతల్నాదిని ఊత్తరముగా నున్న పులంబా దిని 

సమీపించి అక్కడ మధ్యగా నున్న మాలినీ నది, దరికేగి హస్తినపురమున 

గంగను దాటి ఉత్తరముగా నున్న పాంచాలదేశమును చేరి యచట మధ్యగా 

కురుజాంగల దేశమును అనుకొని యున్న నిండిన సరస్సులతో స్పచ్చోదక 

ములె న నదులును చూచుచు కార్యమును బట్టి తొందరగా వెళ్ళిరి. 1609 

విమలోదకంబును వివిధపక్షి యుతమున్ 

సజనమౌ శరదండ నదినిదాటి 

ఒడ్డు పడమట సత్యోనయాచన మను 
తరువు మొక్కి కుళింగ పురిని జొచ్చి 

అభికాల |గామము నాబోధి భవనాది 

మరలి పిత్యము నిక్షుమతిం దరించి 
దోసిటిజల మాను తొలివేడ విప్రుల 

గని బాహ్లిక క్షితుల్ కనుచు న్రేగ 

గిరి సుదామము; విష్ణు నంఘి9ని, విపొశ 

నదిని శాల్మలి నితరమౌ సెదుఅ దాటి 

వాపి పద్మాకర తటాక పల్వలములం 

గనుచు నేగిరి దూతలున్ కరము వడిగ. ' | lth 
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ఏన్లులం బులుల సింహాదిమృగ గణాలం 

గనుచు పెద్దల యాజ్ఞచెం గరము దూర 

మెనం గాని ప్రుభుహితంబు నఖిల హితను 

సె నిశ నె గిరివృజ పురికిం జనిరి. 1815 

పురికిన్ దూతలు చేరు ర్యాతి తుది జామో యొక్క దుస్సృప్న మున్ 
 భరతుం డారసి తెల్ల వాజి మిగులస్ పర్యాకులుం డౌట నె 

యురు వీకైంచి 'వ ముదం ము గల్గుటకు చె రగు న్నో చెప్పి నాట్యాదులన్ 

కరమున్ జూపి వినో 'ద పెట్టి రయినన్ గన్లోండు హర్షింపం డుటన్- 1008 

కొంద అదీ యిది కదపుడురు - 

కొందటు వాయింతు వీణ కూయదు రొకరుల్ 
కొందజు వినోద పఅచెద 

" . రందం దువహాస నాటకాదులచేతన్ . 1007. 

సఖు లెన్నెన్నై పియంబు లాడి. భరతున్ సంతోష పెట్టన్ గడున్ 

ముఖమం డాతండు కొంచ .మైనను. ముదంబున్ బొందు “శినూచనల్ 

సుఖముం బోంథెడి పద్దతుల్ గనక యచ్చో దుఃఖ వృత్రాంతముల్ 

నిఖిలంబున్ దెలియుంగం గోరి కడు (పళ్ళే ౦పంగ నాతం డనెస్ 1010 

- కర్చిన్సుక్తీ యెందుకు నామనస్సునను. నుద్వేగంబు నిట ట్రయ్యెనో 

కనితిస్ స్వప్నము జూనిలోన గిరీ శృంగం బేక్కి యందుండి మా 

జనకుండే తన జుట్టు వీడ బహుళాస్వచ్చుంబుయౌ గోమయం. 4 

బున నిండారు ; వాదంబునందుం వడియ్యున్ బొర్లాడుటన్ జూచితిన్, 1609 

ఆటం బలుమాజు నవ్వుచుచె, .యంజలితోం విక నూనె తాగి -పి 

మ్మటం దిలభోజనంబు తిని. మాటికి శీర్షమ్లు. వంచి మేని నం 

తటం గడునూనెపూసికొని త్రై లమునంద్లునె స్మా నమాడుచుం' 

డుటం గలంగంటిః గమ్మఅం గనుంగొనితిన్ జలరాశి యెండుటన్. 1810 
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అవనిని జందుండున్ బడిన యట్టులు, రాక్షసులా కమింపగాం 

గవిసి తమంబు లోకమున (గ్రమ్మిన యట్టులు వాహనార్హమై 

భువిం జను నేన్లు దంత మింక ముక్కలె యెనటు. మండు నగ్నులౌ 

యవి చెడి యాజినట్లు, ధరయంతయుం |గ్రుంగిన యట్లు చూచితిస్. 
1811 

వివిధంబౌ తరు లెండి ధూమిత గిరుల్ విధ్వ_స్త మైనట్లు న 

ల్లవి బట్టల్ ధరియించి. లోహ రచితాాగ స్థాను నాసీను. బా 

రివ పీక్లించుచుం గృష్ట పింగళ సతుల్ గేల్బేయుచున్నట్టు ధ 

ర్మవిదుండౌ పితం గంటి గాడిద రథంబందే యవాచిన్ జనస్. 1612 

ఎజుహొ మాల్యము గందమున్ గలిగి యందే యేగు రాజున్ 'పితన్ 

ఎజుహౌె బట్ట విరూవమాస్యమును నెంతేం దాల్చి యంతస్ నిశా 
_ చరి యొక కురు రుపహాసముం జలిపి యీడ్బన్ వచ్చుచున్న ట్టు లీ 

తజీ స్వప్నంబునం గంటి ర్యాత్రి నెటు లీతర్వాతం గానున్నదో. 1610 

నృపుండో రాముండొ నేనా లక్ష్మణు.ండొ యిందెవ్వాండొ మృత్యుంగనున్ 

ఎపు డెవ్యానిని నై తె గాడిన రథంబెక్కన్ గలని జూతుమో 

అపుడే వాండును మేన ధూమ శిఖయున్ వ్యాపింప జూడం బడున్ 

ఇపు డీహేతువుచేత నామనసు నింతేనిస్ | బశాంతింపదే. కరత 

గళమో యెండెమనస్సు కుందెను వ్యధన్ గష్టాలు భావిస్ గనన్ 
గళనాదంబును |భష్ట మయ్యెను మెయిన్ గాంతుల్ నశించెన్స్ ననున్ 

గలయంజూడ జుగుప్ప కల్లెడిని నానారూవ దుస్స్వవ్న మి 

ట్టుల వీక్షించి యవింత్యుం దండిం గని యెట్లున్ భీతి పో డిమదిన్. 
1615 

భరతుం డిట్టుల స్వవ్నమున్ సఖులకున్ వ్యాకుచ్చు నావేళలో | 
తురగంబుల్ (శమ పొంద దూత లపుడున్ తూర్గంబ గంభీరమౌ 
వరిఖన్ మించు పురంబు రాజ గృహ మేపారస్ "బవేశించి యా 

భరతుం గాంచి కృకార్థుతై యనిరి తత్చాదాలపై వాలుచున్, 1818, 
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కహ హృదితో మంత్రి పుర్రోహి తాది (పకృతుల్ పృచ్చింతు నీక్షేమమున్ 

పద 1 [టై ల్రేరుము సత్వరంబుగ నొనర్పం, దగ్గ కార్యంబ యీ 

యదనన్ గ నివే మహార్హ, వసనా 'లాభూషలున్, సీకు ని 
ర్వది' కోటులే పదికోట్లు మామ కివి సంపూ రంబ యిప్పింపుమీ. 1817 

వార లిచ్చిన భూషణ వస సృ)ములను 

అన్ని [గహియించి యనురాగ మందఅపయి 

సలిపి, కోర్కెల వారి సంతృప్తి పజిచి 

భరతుల డాదూతలకు నిట్లు పలికె నపుడు. 1618 

“న్ఫపుడున్ తండియు నై నైన యాదశరథుం డీవేళ క్షేమంబె కా 
ఇప్పు డారోగ్యమె రాము డట్టి యనఘుం డిష్టుండు' 'సోమిత్రియున్ 

ఇపు డారోగ్యమె ధర్మవాదినియు ధర్మెష్టా మొత కౌసల్యయు న్ 

- ఇపు డ్వారోగ్యమె యానుమి; (త కవలన్ జేమించు నామాతయున్. 1619 

తన లాభమె కనుంగను కో 

పనయ్లును చండియును తన్ను ప్రాజ్ఞగ మదిలో 

అనుకొనెడి కెక నాదుజ 

నని యారోశ్యంజె; యామె: నాకెది చె ప్పెన్. 1620 

అని భరతుండు వచింవంగ 

నని" ర్తిట్టులు దూత లెవరి దగు కుశలంబున్ 

గనంగోరుదా వారు కుళలు 

లెనయుత్త న్నిను వద్మశీ్రయు నెక్కుము రథమున్. 1621 

'వ. ఆనీ చూతలు చెప్పగా విని భరతుడు నేను మహారాజు డగ్గజ సెలవు 
గె కొని వచ్చెద నని యన్లవార అట్లైె యన, నేగి మాతామహునితో'' సీట్ల నియె 
రాజా! ద్యూతలు నన్ను ్ రేశేపించు చుండిరి నీవు మరల నన్ను 'జ్ఞోవకము 
తెచ్చుకొను లోవపినై పోయి వచ్చెదను” అని భర్తతుండు, చెప్పగా మాకొమహు 
డిట్లనియెను ల 182వ 
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నాయన! పోయి రమ్మిపుడు నాకుంగ తల్లిని తండి క్షేమమా 

ప్యాయముతోడ నీవడుగు బాగుగ కైకయి సుపుజా ! యింకన్ 

ఆయనఘున్ వురోహితుని నాద్విజులన్ గుశలంపు (పశ్నముల్ 

జేయుము రామలక్ష్మణుల కిము మెలుంగు మహార్థ చాపులన్. 16£9 

వ. అని చెప్పి యుతృమాశ్వములను చితము లైన చర్మములనుకంబ 

శములమ భరతుని కిచ్చి రెండు వేల బంగారు నిష్కములను పదునాజువందల 

యశ్వములను ధనమును కికయిపుత్తు9నికి. సత్కరించి యిచ్చెను, మటియు 

అశ్వవతి ఇష్టులుసు విశ్వననీయులును గుణవంతులును నగునమాత్యులను 

అతనితో గూడ పంపెను. ఐరావతపర్వత సంభవములును ఇంద శిరః పర్వత 

సంభవములును సుందరములు నగు నేనుంగులను శ్మీఘముగాం బోవు కంచర 

గాడిదలను ధనములను భరతునికి మేనమామ యిచ్చెను. అంతఃపురములో 

బాగుగా పెరి? పెగ్గపులులవలె బలము గలిగి కోరలె అయుధములుగాం గలిగి 

పెద్ద శరీరము గల శునకంబులను మండల చక్రములను రథములను నూటికి 

పైంగా గూర్చి యిచ్చెను. అంతట, ఒంటెలు, గుజ్బములు కంచరగాడిదలు 

భృత్యులును బయలువెడలు భరతుని అనుసరించిరి. కాని భరతుండు మాత్రము 

కేకయ రాజిచ్చిన యీ సకల ధనములను గమనమునందలి తొందరచే అభినం 

దించ డయ్యెను. 1824 

దూతలు మాటి మాటికిని తొందర పెట్టుట వల్ల స్వప్నమున్ 

అఆతటిం జూచినందునను నాతని చిత్తముచాలం జింతిలెన్ 

ఆతండు వారణాశ్వ మనుజాన్వితమౌ స్వగ్భృహంబు దాటి యా 

తాతను మేనమామను యుధాజితు వీడ్కొని యేగె భాతతో 1625 

కూడ బలమును తాతకు నీడువచ్చు 
నాయమాత్యులు శతుఘ్న్ముం డరుగుదేజ 

ఆమహాత్ము౭డౌ భరతుడు నపుడు వెడలె 

చింత నిందలోకమునుండి సిద్ధుం డట్టు. 1628 
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వ. ఆ భరతుండు తూర్పు ముఖముగా రాజగృహమునుండి బచ్రుల్స దేతి సుదామానదిని చూచి దాటి తీరము దూరముగా నున్న హ్లాదినీనదిని పడ్ర మరగా [ప్రవహించు 'శత్మదూనదిని దాబెను. ఆవల ఏలధాన మందున్న నదిని దాటి అపర పర్పటములను' దేశములను అతికమించి శిలలను ఆకర్షించు శిలా నదిని ఆకుర్వతీనదిని ఆగ్నేయ దిక్కుగా నున్న శల్యకర్శన మను ఓషధులు గల దేశమును' దాటి సత్యసంధుం డగుభరతుండు. శిలావవానదిని చూచును మహాశై అములను గడచి" వై త్యరథ మను వనమునకు మరలెను. _ఆంతట సర స్వతీ నదియు ' పడమరగాను గంగానదియు జంటగానున్న చోటును తరించి ఊ_త్తరదేశము లగు. వీరమత్స్యము'లను, పిదప భారుండ మను వనమును చేరెను. పిదన వేగముగో ప్రవహించు కుళ్లింగనదిని పర్వతములు చుట్టుకొని సంతోష పెట్టు యమునానదిని సమీపించి యక్కడ దిగి బలమును వ్మిశమింపం జేసెను. అక్కడ స్నాన పానములచే శరీరము చల్ల ంబణచుకొని గుజ్జములకు. మేత పెట్టి స్నానము'చేసి తాగ కొంత జలమును తమకూడం దీసికొని తజచు సంచారములు లేని మహారణ్యమును భదమెన గజము నెక్కి దాటి మేరు (ప్రఖ్య మను దేశమును దాటెను. అ౦శధాన మను నగరమున. దాట శక్యము గాన్ రాగిని? (పొగల మను పురమును దాటి. పిదన కదికోష్టిక యను నదిని బలసహాతు.డై దాటి ధర్మవర్ధ్థన మను [గ్రామమును చే రెమ, అక్కడ రమ్య మైన ఆ వనమున వసించి పిదప ' 1627 ... మనువను రాజేం్యదునిచే 
తను నేవట్టనరేషు నిర్మి 0'బయి యచరా 
రెనా యాయతుయోధ్య సేత సో '' 
_వ్హనిశలు పథి "గడిపి యపుడు భరతుడు కనియేన్* 1828 

* దూతలు ఫీహారహాతులు గాన త్వరగా వచ్చు మార్గమున వెళ్ళిరి. భరతుడు సేనానహితుడు గాన సేనకు వీలైన యింకొక మార్గమున వెళ్ళెను... సర స్వతీ గంగలు కలిసినచోట రెండురోజులు, తరువోత మూడవరోజు యమున 
దగ్గరు నాల్గవరోజు ఊజ్బహీననదీ 'దగ్గర్య"అయిదీవరోజ.. సేరన్వప్తీ' తీర్ధ మను  చోట్క ఆరవరోజు పాలవనమును, దానిని దొటినవుడు ఏడవరోజు అని ' తెలొయునది. 
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ఎదుటన్ బోల్చు నయోధ్యం జూచి భరతుం డీరీకి పశ్నించె సా 

రధి ! యేమివ్వు డయోధ్య మున్నటి యటుల్ గన్పింపకే యున్నదే 
అదిగో దవ్వుల నాయయోధ్య కుసుమోద్యానాఢ్యయై తెల్పు మ 

ట్టిందగన్ వర్తి లునట్టిదే నుగద యిట్టే లాతోంచె. గద్టాయికిన్, 1629 

గుణులౌ యజ్వలచేత వేదములలో. గూలంకష (ప్రజ్ఞ యొ 

ప్పిన సద్బాహ్మణ పం క్రిచే' ధనికులై_ పీర్మోయు వై శ్యాది న 

జ్జన బృందంబులచేత సాంద్రమయి రాజర్జుల్ నిరీక్షంపం బొ 

ల్చు నయోధ్యన్ వినిపింవ వేమి మును పట్లున్ పౌర వాగ్గోషముల్. 
1630 

మును సాయాహ్నములందు నేగి నిశలన్ మోదానం [గిడించుచుస్ 

నినడంబుల్ పొనరించి పొంగు పజలన్ దీషించు నుద్యానముల్ 

జనముల్ కాములు లేక యేడ్చెడి యటుల్ గన్పించె నేడేలకో 

వనమైపోయి యయోధ్య పాడుపడి శూన్యంబై యికన్ దోచునే. 1681 

తరులన్ నక్కి విహంగముల్ కిలకిల ధ్వానాలు వర్ణించె, నీ 

పుర సౌధంబుల వీజణియల్ మొరయవే మున్నట్లు, భేరి మృదం 
గరవంబుల్ మును పట్లు మందిరములన్ మార్మోగవే, చందనా 

గరు ధూవంబులు |గమ్మంగా ఘుమ ఘుమల్ గన్పింప వేలా పురిన్. 

1632 

వివిధానిష్ట నిమి తముల్ కనంబడుసన్ వచెగంబుగా౭ జెప్పు బాం 

ధవులున్ శేమమ యున్న వారె గద సూతా $ కుందంగాం దగ్గ హే 

తువులే తేకయు నామనస్సు మిగులన్ తూర్ణ౦బు చింకిల్లు నెం 

తొ విషాదం బగు నంచుం, జొచ్చె భరతుండున్ తా నయోధ్యాపురిస్. 

- 16 న 

వారక పర్విడన్ నడలు వాజుల తోంజని వై జయంతమన్ .. 

ద్వారము గుండం జొచ్చి యల వంగుచు జై యని ద్వారపాొలురున్ 
బారులు తీర్చి పల్కం గని స్వాస్థ్యము లేని.మనస్సుతోడ దౌ 

నారికులన్ మరల్చి శమ వందలు కై. కయిసూతు.డిట్ల నెన్. - 18604 
Fr 

గ్ 



310. భరతు( డయోధ్యను (వవేశించుట_రామాయజిసుధ 

హితువు లేకనే యనఘ !'యింతటి' తొందర పెట్టినన్ను నీ 
దూతలు నిట్లు తీసికొని తూర్ణమ వత్తుర్కె డారుణోలె యే 
వో తల మించియున్" జరిగి. యుండు నమంగళమే మనమ నెం 
తో తలపోయు, నాతలయు నూడి. భువింబడు నట్టు అయెడిన్. 61 

నృపులు వినాశమొందు తీ నెట్టివి యౌనని' విందు నట్టిచే 
యిపుడిట్ నన్ని-కన్పడును నెవరు నిండ్ల ను తుడ్చుకోరు, పొ 
డువడి' గృహూంబు' లుండె "నిటులన్ దలుపుల్ | పజ మూయకే దిగా లు-పడియు' కూడుచుండరు బలుల్ వడవేయరు శ్రీలె పోయెడున్. 1౪6 

మాలలు కట్టకుండం గుసుమంబుల పూజలు లేక యుండి దే 
వాలయముల్: పురశ్చరణం భా సెను (ముగ్గులు లేక వాకిళుల్ మూలుగు చున్న యట్లు కళ పోయి కనంబడు,' యజ్ఞ గోష్టులున్ 
మాలెను నాపణంబులును 'మా సె, వణిక్కుల మోము లెండెడిన్, 107 

మలినము న త్రపూర్ణ.ముఖమై -కృశ మౌచును ధ్యాన దినమై 
కళలను. దక్కి యీ జనము కన్సడుం, బాడయి రాజమార్షముల్ 
బెలువము దక దుమ్మశరి చేడ్సడియుండెం గవాట యంత ముల్ 
పొలువశ్రియుం౦డె నిం|డపురి బోలు నయోధ్య” యటంచు గుందుచున్ 

॥ 1338 
మది కపిరుమును గూర్చెడు ' 
సదనముల యయోధ్యం జూచి సంతాపముతో 
వదనము వరిచుకొని' జనకు 
సదనమును' మహాళ్ళు -డపుడు 'సరగన్ జొచ్చెన్. 1029 
భరతుండున్ ఫికృ "సొధమాందు. జనకున్ పె ళంబ వీక్షింపమిన్ .. సరగన్ మాత గృభాంబు బేరరో. |బహాసంబుండి యేతేంచు: హా 
.భరతు స్ఃగాంబి సువర్ణ పీఠి దిగి, భావంబందు నుప్పాంగి చె' ద సెక SR Kn. an యయ రి, ONE. “4p 
చ్పెజ హ్లోరంబునం రై క- వై: కెగరి వచ్చెన్ పుత్తు౨' వీక్షిలపంగన్: "1640 మ 



అయో ధ్యకాండ (1640 నుండి 70వ సర్గ్ర #11 

ఇంక ధర్మాశ్కుండ మై తనర్చు భరతుం డేతెంచి శ్రీపోయి యుం 
డి కళాహీనమ యైన స్వీయ గృహమున్ వేచాచ్చి యెంతో వవి 
తకరం బైన స్వమాతృ పాదములపై |వాలంగ శీర్షంబు మూ 
రుకొనన్ గుచ్చి కవుంగలించుకొని యొళ్ళో చేర్చి కై కిట్లనెన్. 1841 

నాయన 1! వచ్చినావె కద నాయన గేహమునుండి వచ్చు నీ 
కో యెవొ కొన్ని రాతులయి యుండగ వచ్చు, రథాన వేగ ని 

బ్లే యరుదేబు నీకు శ్రమ యేమియు గల్లగ లేదుగాదె నీ 
శేయను కోరు తాత సుఖియే సుఖియే గడ మేనమామయున్. 1842 

అటకున్ నెళ్ళిన నాటినుండియును సౌఖ్యం బొవ్ప నున్నావెయ 
చ్చటి వార్తల్ వినిపింపు మోయి యని యిష్టం బెంచి ప్రశ్నింప తా 

నిటు చెప్పెన్ భరతుండు వద్మనయనుం డీతాత యిల్వీడి యి 

చ్చట కేతేరుట కేడురేలు గడచెను సొఖ్యంబు-నీ తండ్రియున్. 1648 

తాతయు మేనమామయు యుథాజితు క్షేమమ యున్న వారు నా 
కాతేజి నిచ్చినట్టి ధన మామణు' లెల్ల యు తెచ్చు గుజ్బముల్ 

ఈతజణి దారిలో నలసె నిచ్చట కల్ల న నేగుదెంచు, నా 

దూతలు వేగిరింసం గడుం దూర్దమ యాగక నేను వచ్చితిన్. 1844 

సరెకానీ యిది ముందు చెప్పు జననీ: న్వర్జాంచితం బై. న నీ 

విరిపొన్చేటికి శూన్య మౌచు నిపుడొ ప్పెస్, 'వృష్టం డిక్ష్వాకు భూ 
వరు డేలా కన్లిపిందం. డెపుసూడును నీ పాసాదమున్ రీడ్క డా 

నరపాలుస్ జనకున్ గనంగ నిటకున్ వ్రైశంబ యేకెంచికిస్ 1645 

ఇపుడే నేం జని తం్యడికాళ్ళం బడుదున్ హేమాతః వాకుచ్చు నే 
నిపుడు దం్యకి గుజించి నిన్న డిగితిన్ జ్యేష్టాంబ కౌసల్య గే 

పు వై పేగెన లేక్క చెప్పు మన రాజ్య పొప్పియే ముక్తిగా 
సప డాశించైడి కైక చెప్పె నసుఖంబౌ ఘోర దుర్వార్త యువ్ 1648 - 

శ్ 



812 దశరధునికై భరతుని వగపు _ రామాయణనుధ 

అఖిల మగు [పాణు లనయంబు నంతమందు 

నెట్టి గతి పొందుచుండునో యట్టి గతిసె 

యేజ్ఞముటు చేసెడి మహాత్ము. 'జార్యసుగతి 
యధ్క తేహండు నీతిండీ ముందె నయ్య, 1647 

ఎదియో 'మృత్య్యువె మూడి యుండు ననిమున్నే యెంచు ధర్మాత్ముడున్ 
మది దుశ్చింతయె లేని యాభరతు. డామాటల్ చెవిన్ ముల్కులై లె 
వృదిలో[ జొచ్చానొ 'కేదొ కాని యపు డిట్టే (వాలి హా! చచ్చితం 
చు ధరన్ గూలంబడెస్ భుజంబులును నచ్చో (వేల దీనాత్ముండై. 1648 

పితృ కోకంబున మూర్చ హింది వెతలన్ విభాాంత చేతస్కుండై 

మతి పోవన్ విలపించె చాలవడి యామాన్యుండు తేజస్వి యా 

పితృ శయాగ్థేకీల 'మంత రమ్యమయి యొప్పెన్ మున్ను మబ్బేగగా 
నతిగా నిర్మల చమౌచు రాతి -శశిచి నందంబె యౌ: మిన్నటుల్. 1649 

అచె యా" పానుపు 'నేండా - యట్టి మహితుండెా తండి9చే శూన్య మై 
మదికిన్ వేదన గూర్చి ఉంద్రరహితం బై బై నట్టి యభంబటుల్; 
ఉఊదకా లెండోన. సర్మావమట్లు "ఫ్యాది: 'నెంతో సోంచు, నంచేడ్చు చున్ 
వదనంబునే వససోన ౫ 'దుడ్చుకోనెం 'గంఠాశుల్ దిగన్ | (మింగుచున్ 1851 

మొదలన్ గొడ్డలి దెబ్బ. తిన్న: తరువుంబోలెన్ ' క్షితిం బడ్డ యా 
బుధ సంకాతీని మత-ప హస్తి సదృఖన్ సోమార్శభాసుస్సుతున్ 
న్యభిచేగుందేడు' ష్టోన్సటోవల్లి గ్ని అీవస్ గేలం బై కెత్తి షెం 

ఫొ దవన్"ఫల్ళె ౬ ప్రరులదు. నె 'సుయశా? యోరాజ? : లేలెమ్మంకన్ 16ఫ1 

నినుటొల్)నజ్టనుళున్' సభావిదులు సుంకేనిన్ వ్యథన్ 'బొందరే 
మిని: న్నీజుద్ధయొ' దొశయజ్ఞ' "సఖోఖన్ మేలౌచు సద్వర్హ నస్ 
ఘనము అచ్యేలొవషమనం సలిల. యఠగ్టజ్యోత్తొ వోలేన్ 'చన 

స రష్షజరునిక్టనిటే 'మహాత్ళూు 'లేడ్వందగ వలచున్' 'మాతపళ్ళెన్ వెత్తస్ట్, 1052. 
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చిర కాలం బుటు లేడ్చి యేడ్చి భువిపై 6 జింతన్ వడిం దొర్లుచున్ 

భరతుం డార్సిని చుట్టుకోం బడి యనెస్ “తల్లీ 1 నరేశండు ని 

తీ రాముస్ యువరాజు? జేయునొ లనద్యజ్ఞంబె గావించునో 

యరమన్ తం[డియు. బంపెనోయని |పయాణంబై ' ముదం బొందితిస్ 

| 1653 
అది యెల్ల న్ దల్మకిందు లాయె మదియోయావెదనం బొందు, నా 

| యుదితాత్మున్ ద్రీయు డౌ పితన్ గనను నాయుత్సాహమున్ చచ్చె నే 

మిదియమ్మా! పిత యేల పోయె రుజయా, యేస్ రాకముందే చనెస్ 
బుధు దం, డిన్ దుదిం గొల్పు లక్ష్మణుడు రాముం డెంత ధన్యాత్ములో 

164 

బహుశా కీర్తి ధనుండు రాజిటుల, నేప్టై శంబ యేుతెంచుటే 

యిహలోకాన నెజింగియుండండె కదా! యే. వచ్చుటి తెల్పినన్ 
బహురక్సిన్ పిత వంచి శీర్ణము, వెసన్ నన్ మూర్కొనుం గాదె యా 

బహు సౌఖ్యం బిడతాకి కష్టమె యొనర్పంబో నికే లేదింకన్ 165 

వథిలో దుమ్ములలోన నాడెడి ననున్ బై కెత్తి దుమ్మెల్ల దు 

ల్పి దమిన్ |జేమను నెత్తి కొంచు వడినాడించెంగదా, యట్టి యా 

బుధు హస్తం బెది. నాకు నున్న పితయున్ బూజ్యుండు బంధుండునై 

న్యధయే పెట్టని రాము డేడి చెపు మంబాః నేనా తద్ధాసుండన్ 1656 

_ అన్నయె తండి), ధర్మనవిధుండై.. తగు నన్న పదాంబుజంబులన్ 

_ఉన్నన వాలి పట్టుకొని కాంచెద ధన్యత, నాతంజీ యింకస్ 

నన్ను. దరింపహం జేయు గతి న్యాయపర్రుండును సత్యసంధుండున్ 

సన్నుత ధర్మ విత్యుండున్ను సత్య ధృఢ వతి, ధర్మ వేత్త యున్ 1౪47 

. భునసత్యంబె వరాాకమం బయిన యాక్ష్మానాధుంజే మేమి వ 

చెను, .వమ్మాః తది నాదు తండ్రి-యిడు సందేశంబు.. వ్యాకువ్వుమీ” 
యతీఃై.కేలు5 వచించె కెల్లి రకు, చక్కా సామహాతు ఉండుతొ - 
య్యన' రామా లువ సేత. ఇకుడ! యటం చార్తి “స్. జనెన్ . స్వర్గముసీ 
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[4 కై కను భరతుడు రాముని నడుగుట_రామాయణసుధ 

సితకోం గూడను తిరిగి చేరినట్టి 

రాముని మహాభుజుం డై న లక్ష్మణు నింక 

ఏనరులు మరల నిట వీక్షించువారొ 

అనరులె ధస్య జన్ములె యవని నుందు 

అనుచు రెండవ యపీర.రుమైన మాట 

ఆమ్మ చెప్పుటవల్లను నాఅకించి 

యెంతో విషాదమున కోకించి యతడు 

మరల నీర్తిగ నడిగె మాత నపుడు. 

“పృథివి గౌసల్య నానంద పెట్టు నట్టి 

పరమ ధర్మాత్ముండౌ రాము. డనుజుండైన 

లక్ష్మణునితోడను తన యర్థాంగియైన 

సితతోం గూడి యెట కేగె మాతః చెప్పు” 

భరతుం డిట్లని యడుగంగ జరిగినజ్డి ' 
దెల్ల జరిగి నట్లుగ వచియింపం దలంచి 

' భరతుని కిది [పియుమగు నన్భావ మొప్ప 
భరతు తల్లి య్యపియ మొకపరినె చెప్పె. 

-*నాయరునా రాజసుతుండు దండకవనంబు 

లక్ష్మణుడు పీత రాగ వల్కలము లూని 

మేగో నన నన్న నడత శంకించి యతండు 
_ వడి కులమహిమ చెడెనౌ యం చడలి యనియె. 

1050 

1660 

1661 

1662 

1663 

“మటి యే బారిహ్మణుసొమొు రాముడు హరింపన్ లేదుగాయెన్న డేన్ 
దురిత స్వాంతుండె కాని యాఢ్యుని దరిదుం గాని చంపండుగా 

సరదారన్ సృపనసూనుండే 'యభిలషింపంబోడు గాదే యింకన్ 
"మణీ యే హేతువుచేత గెంటంబడెం గానల్, (బహ్మహంతవ్ వలెన్.” 1604 ... 



అయోధ్యకాండ (1870 నుండి 78వ సర్గ 915 

అనఘు౭డౌ భరతుండొ యాతురతతో నాలింప సమ్మూఢమౌ 

మన సొప్పొరంగ నుబ్బి లోని ముదముం బట్టంగ లేకప్పుడే 

వినుపం గోరుచు ప్రీస్వభావముననె చే వండితం మన స్యయై 

అనె నా చంచల కైక స్వీయ ఘనకార్యంబున్ యధాతధ్య తన్ 16600 

మటీ యె బాప హ్మణు సాము రాముడు హరింపస్ లేద, యెన్నండుతా 

దురిత స్వాంతుండు గాని "యాథ్యుని దరి.దుం గాని చంపండ్క యే 

పరదారస్ గననే కన, డరయుచున్ రామాభిషేకంబు, భూ 

వరు నేంగోరికి నీవు రాజ్యము, వనం బారాముండున్ పొందంగన్. 18% 

తన సత్యంపు పకిజ్ఞ నిల్చుకొన నీ తం్యడే యిటుల్ దినిం జే 

సెన్కు సౌమిత్రియు ఫీతర్యా వనీం జనెన్ శీఘంబుగా రాముండున్ 

ఘనుండౌ రాజు యశస్వి యిష్టుని సుతుస్ గన్లోక యాకూర్మి పు 

తుని బెంగన్ భరియించలేకయు దివంబుస్ 'బొందెలే నాయనా. 1887 

ఈవో యిప్పుడు చెయ? దగ్గ పనియా యేమంటెం నేం జెప్పెదన్ 

నీవా లింపునుఎ: రీవొ రాజ్యము తుటిన్ | నీచేత జిక్కి ంచుకో 

శే వేగన్, నిథిలం బిటుల్ సలిపితిన్ నీకై; వ్యథన్ వీడు, కో 

- 'శావేగంబును నేల పొందెదవు. దె దైర్యం బూని వర్తి ౦చుమీ. 16060 

నగరం బంతయు నీయధినమై, _యికన్ రాజ్యంబొ నిర్బాధమున్ 

తగ నీవేగి వసి షు డాది విధి 'వైక్రల్ చెప్ప శీఘంబుగా 

తగు నంస్కార్లము చేసి _దెన్యమబలత్వర బై బైన లేనట్లు చ 

క్కగ రాజుస్ పొన రెంచి నిన్ను నభిషేకం నీవె గావించుకో 148 

అని కై కేయి వచింపంగా హర రా' ః యంచున్ జెవుల్, గట్టిగా 

తన హస్త ంబులతోడ మూసికొనుచున్ రామానుజ డంత మ్ 

జీని కూలం 'బడి రామః రామః యనుచ్లుస్ దీనంబ పెక్కేద్చి ప్ల హా! 

ముని నేలంఖడి న సంజ్ఞ శ్రీడ' కడు నాయ్యన్ తెల్సి! రా నిల్ల పేన్. “itd 



భరతుడు కైకను దూషించుట _ రామాయణసుధ 

చచ్చితిని నేను నీచే . 

చచ్చెను పతి లోక మెల్ల ౯ జచ్చెను కుమతిః 

ఇచ్చెడు గెవ్వరు చెప్పిరి 
హెచ్చిన వనీ యిది యెవరికి! నెటు చేసితివె. 

చంపిక్సివి పతిని రాజును 

పంపెతి మునింజేసి రాము వనవాసముకై 
ఇంఫప్రుగ భుజింప రాజ్యము 

సొంపుగ నిదె గద్దె. గూరుచుంటివె కుమతీ! 

కృతి రాము వనికి గెంటియు 
వతి కంఠము పిసికి చంపు త్వద్గర్భములో 
మతిచెడంగా బదినెలలన్ 

వెత గడిపీయు హా! జగముల నింద్యు.డ నై తిస్. 

మెడలో నురిపోసి కొనియొ . 

తడంబడకయె ఘోరవిషము తాగియొ పొపీ 1 

కడువడి నిళ్ళనొ మగ్నినొా 

విడువక పడి ప్రాణములను విడు దుర్మేధా! 

అనఘుం డగు రఘురాముని 

యనుజుండు భరతుండు మాతృహంతకుం డని రా 
ముని కవయశ మగు నేమో. 

యనె కాక యిపుడు నిను హత 'మార్చియె యుందున్. 

అని నరుషంబుగం బలుకుచు 

కనులస్. దగులంగం బెట్టు కరజీని నల్ముస్ 
తను భరతుండు. కనుచుండన్ 
తనయుని గై గై శేయి కాంచి తగ నిటు వల్యేస్. 

1671 

1672 

1673 

1674 

1675 

1676 



అయోధ్యకాండ (78వ సర్గ్ర a1 

నిశేమిటి యపకారము 
నాకావించినది యేల ననుందిట్టెదు ని. 
న్నే కని పెంచిన యందుక? 

నీ కోరిక తీర్చ కేది నేనుంటినిరా. it 

నీదు పిత స్వర్గ మొందెను 
పోదరులొ పొవాస మేగి చొచ్చిరి వనముళ్న్ 
నీడి రాజ్యము హాయిగ 
వేందగ నీవేలుకోక పేలెద జైరా. 1078" 

వ. అని కె కేయి పలుకం౭గా భరతుండిట్ల నెను. 

అసలే తండ్రిని. తర్మడింబోలు ననఘుండౌ నన్నంగోల్పోయి యీ 
యుసుకే పోయిన నాకు రాజ్యపు సుఖం బుండేమి లేకుండి. యే 
మసలే దుశిఖము మీద దుఃఖము పడె న్నాపుండుపై నువ్వు చ. | 
ల్లి సతాయించెదు రాము బోనడచి తర్మడిం జంపికే రాక్షసీ? 1680 

శులమున్ గూల్చెడి కాళరా తివలె మాకున్ చాపురం బై కి వా 

శులదై. వం,బగు తండి చిచ్చు వని కన్గోకుండ నే కొంప ని 

ప్పుల ల పాల్చేసి కొనెన్, మదిష్టకులదేవున్ జంపి మోహాన ఈ 

" శులమందున్ సుఖశాంచు లుండనటు పె పై కొన్నావు వంశాంతకీ.ః 1(81 

ఆ కౌసల్య నుమ్మితయు -. - = 

కైకాః సుత దుఃఖదద్ధగా_తలె యయియా - 

నాకన్న తల్లి నిను గది -' ఎల. 
హాః కథః యింక బదికిర యతి దుష్కరమే. . Je 

_ఏమె మహాత్ముం డురఘై . 
నీమీందను మాతృభక్తి నెఐపును గాదే 
ఆ మాతా పితృభక్షుళడ్తు, . w am i 

ఆమాతనువలె నిను సెపు డర్చించేంగదే న కి 



318 భరతుండు కై కను దూషించుట_రామాయణసుధ 

ఎల్ల యెప్పుడు గౌసల్య జ్యేష్ట యైన 

నాజనని దీర్హ దృష్టియున్ గలదె యౌచు 

భగినియం దట్లు నీయందు మిగుల్మ పేమ 

నిండుగాం గల్లి వర్తించుచుండెం గాదె. . 184 

అటువంటి యామె పుత్తుంని 
అటువంటి సుధర్మమూర్తి నటు వల్కలముల్ 

ఎటొ కట్టంజెట్టి యడవికీ 
కట! పొపీ! గెంటి యెటులం గటకటం బడవే. 1685 

బహులుబ్ద వెజుంగ వెంతటి 

బహుభకిని రామునందు వర్తించెదనో 

అహహా! కనుకనే యిట్టుల్ 

బహుళానర్ధ్థకరి వైతి రాజ్యము కొజుక్రై. 1666 

మనుజ (శేష్టు అయిన రా 

ముని లక్ష్మణు. జూఢకుండ మూఢు(డనై యే 

మస్ యేసామర్థ్య ముచే . 

గనికావ నుత్సహింతు ఘనరాజ్యంబున్. 1897 

బలయుతకు. డగు రాముని పెన్ 

బలమె గొని మహాబలుం డయిన మహారాజున్ 

అల మెరువు తన వనమును - 

బలె న్యాశయ మొందియేలె వర రాజ్యంబుస్. 600 

ఘనవృషభము మోయు బరువు 

చిన గిత్తయు మోయలేని చెన్నుననేనున్ 

ఘన మైన రాజ్య భారము 
- శని యెటు యోయం గల, నెవని ఘస కేజముచే 169 
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ఇటు లనుదెందుకు పోనీ 

పటుళ క్తిని నేలం గల నుపాయాదులచే 

ఇటుకేవల సుతుసొఖ్యమె . 

దిటవుగంగను నీదు కోర్కెతీర్చనుస్వార్థా! EE 

పాపపు దుర్చుద్ది కలుగు 

పాపిని నిను విడువ శంక పడకయె పోదున్ 

ఆపాొవనుండు రాముం 

డేపట్టునం దల్లింబోలె నినుం జూడనిచో. He 

సాథు గతినుండి పడి-మన 

యాదిపురుషులును నసహ్య మొందెడి పొడౌ 

. ఈ దుర్చుద్ద్ధియొ యెట్టుల 
నీదు మనసునందు పుట్టెనే. పాపాత్మా! రా 

మనపూర్వుల వంశములో 

ననయము జ్యేష్టుండె, రాజ్య మందుచు నుండుస్ 

వినుకాచార మిది కడమ 

యనుజులు తత్మార్యములను ననువర్తింతుర్. శక్రో 

ఓసి నృళంసాః నీవో 
" శాసించెడి రాజధర్మ సర్గగతె కనవుస్ 

శాసకు అగు రాజుల స్థిర 

[మౌ సద్వ త్య మును. గూర్చి యరయవు కూడన్, BEE 

నిరతము రాజ్యములోపల 

స్థిరముగ జ్యేష్టసుతుంచెంయభిషేకింపంబిడున్ 
మరియు విశేషించి సకల - 

' ఇజరమేక్ష్వాకుల కదెట్టి వట్టున:సమమే. . . Ep 
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ఖల ధర్మ మె రక్షణ యయి 

కుల శీలంబున వెలుంగు క్షోజణీశల యా 

కులధర్మము నినుంబట్టియు 

నిలువక మరలింపంబడియె నిఖిల జగాలన్ 1000 

ఓసి: మహాభాగా, జ 

నేశ కులజుల కులమున జనించినదానాః 

ఈ సకల విగర్హి త మగు 

నీనుతు వ్యామోహ మెట్లు నీయం :దొదవెస్. 1007 

ఎది యెటు ల్రైవను నీకో 
రె దీర్చ నేమ్మాత మైన ధృతపాపాత్మా! 

ఇదె నా జీవిత మంతయు. 

తుద గావించు యతనమున దొరకొంటివె గా " “1698 

ఇదిగొ నిపుడె నీ క పీయ 

మొదవించుటకై మహాత్ము నుత్తము నన్నన్ 

ముదమును,గూర్చెడి వానిం 

బదపడి విపివంబునుండి మరలింతు జుమీ. ' 1699 

నురలించి మహాతేజో 

ధరుం డగు రఘురామునికిని తత్పర మతినై. 

స్థిరమైన యంతరాత్మను 

స్థిరముగ దాసుండ నగుచు- పేవ యొనర్హున్. ఎ HO 

అనుచు మహాత్ముండు భరతు౦ 
డని యింక వన్య పయతమోక్షు లాడుచు కడునా 

మెను బాధపెట్టి గర్జెం n 

=భను 'గిరికందరమునం గల సేంహమువోలెస్: =. |. 
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అని యిటు భరతుండు తల్లిని 

ఘనముగ నిందించి పలికే కమ్మణ నిటులన్ 
ఘన రోషం బావేశిం 

ప నొడ లెజుంగక మజి మతి వచియించె నటన్. 1/01 

రాజ్యమున నుండి కై కేయి! భ్రష్ట వగుము 

(కూరురాల ఓపాప! దురాచారురాల! 

ధర్మమును విసర్జించినదాన వగుచు 

నన్ను. జంపి నాకయి రోదనంబు లేల 1703 

వెరికిని చావుగాని యావిపిన మేని 

న్ నిమిత్తాన నొకవరి నెగడె, నట్టి 
రాజుగాని ధన్మాత్ముండౌా రాముండేని' 

ఏమి నిన్ను దూషించిరే యీవ చెప్పు. 7/04 

ఈకులంబునకు వినాళ మీవు. గూర్చి 

(బహ్మ హత్యను పొందిన పడతి _వెతి 

నరకమును పొందుమో కై క తొరగనీవు 
భర్తతోడి లోకము నీవు వడయందగవు. 1708 

ఘోర మైనట్టి కర్మను మీరివేసి 
నీవు పావము గట్టు కొన్నావు కాన 
వధిత లోక_పియుం డై న రాము వీడ. ' 
నాకుం గూడ కడుభయమున్ గలిగె నిపుడు. 130s 

నీకొజకు నాదు పిత మరణించె నింక 
రాముండో ఘోర మెన యరణ్య మేగె 
జీవ జగమందు నీవల్ల చెడ్డ: కీర్తి 6... - 

ఇడ 
" యు... : పప్ప మైనది గాదె యో దురాత్మురాలః. శయ... 



కైకను భరతుడు నిందించుట_రామాయణసుధ 

జనని వేషము దాల్చిన శతువీవు 
కూరురాల!ః యోసి! రాజ్యలోభురాలః 

దుష్టమతి! పతిషమాతిని! కష్టురాల! 

ఇంక నాతోడ నీవు భాషింప వలదు. 

ఆకౌసల్య సుమ్మితయు 

కైక! కలుషరాలః యింకం గలిగిన మాతల్ 

ఈకులపొంసని నిను. గని 

శోకం బెంతగనొ పొంది సుక్కిరి కాదే, 

[పియ' ధర్మరాజు ధీయుతు. 

డయి తగు నశ్వపతి కీవొ యాత్మజవె కౌ ' 

వ యతని యింటను రాక్షసి 

వయి పుట్టితివి పితృ వంశ మభిల మడంపన్. 

సతతము సత్య పరాయణు¢ 
డతి ధర్మాత్యు. డగు రాము నడవి కనిపి నా 

పీతృ దేవుని (త్రిదివమునకు 
వెత బంపిన రాక్షసి వెటు పీయసతి వాదే 

సకల లోకా పియవుకలుష [పథాన 

వయిన నినుంబట్టి పితృ పరిత్యక్కుండ నయి 

(ఖాత లిద్దజిచేతను వర్ణితుండ 
నయిన నన్నును నీపాప మాకమించె. 

అతి ధర్మను కౌసల్యను' 
వతిపుత తృ విముక్త. జేసి పాపము చేయన్. 

_కృతనిశ్చయ వగు నీకున్ 
గతి యెది పాప్తించు; నొక్క నరకమె తక్కన్. 

1703. 

1709 

1/10. 

ill 

1712 

1712... 
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నిరతము బంధుల కాశయ 

పరుండయి కౌసల్యకనిన వరసుతుం డయి యిం 

దజకన్న యయిన పితృసము 

వరరాము నెజుంగ వై తి బహుళ కూరా? 1714 

సకలాంగంబున నుండియు 

నింక వతి యంగమున నుండి హృదయము నుండిన్ 
[పకటమయి (పియుం డగుట మా 

తకు సుతుండె [పియతముండు తదితర బంధులలో OTB 

ఒకపుడు సుర పూజిత యయి. . 

న కామధేనువు-శకముల నాగలి మెడపై 

నింక దాల్చి మోయు వత్సల 

వికల మనస్మలం గనుంగొని వెతం జెందికడున్. 1718 

పగలింటి మధ్య నెండల 

మిగులన్ రోజుచు బడలి శమించెడి వత్సల్ 

వగం గని వత్సల వ్యధచే 

పొగులుచుం గన్నీళ్ళం దడియు మొగమున నేడ్చెన్. HR 

అపుడె యటం [(గిందం జను స్వ 

ర్లవతి తనువు పయిని నృశుకణములు వడియెస్ 
ఆపు డతడు దివి వగచు వే | 
లుపుటావును జూచి దోసి లొగ్గియుం బలికెన్. రి 

మాలో నెవ్వరి వల్లను 

ఏలీలను నీకు కష్ట మేర్చడదు గదా” 
టీలకు నీ శిశోకము 

 చాలంగం గల్లెను వచింపు సర్వ శుభాంగి | uu 
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అని దేవేందుడు పల్కు వాకృతురయౌ నాకామగోవప్పు డి 

ట్లనె పోపంబు శమించుగాక సురలోకాధీశ! మీలోన వే 

రును నేమ్మాతము బాధ పెట్టరు, న్వపుత్తుంల్ పొందు కష్టంబులన్- 

కని యేడు న్ కృషికుల్ స్వవత్సల గ నెటుల్ కష్టాల పాల్ఫేతురో 10 

కశలన్ గొట్టుచు నెండలో నడుపుచుస్ కష్టంబులన్ గర్హకుల్ 

స్వసుత (శేజికిల బెట్టుచుండెద రహో నామేన జన్మించి యి 

ట్లు సమస్తం బగేయాతనల్ మిగుల. పొటుల్. పొందుచున్నారు కా 

న సుఖం బొందక యేడ్తు ప్మతసదృవండౌ నిష్ణుం జెడి భువిన్. 1721 

ఏకామథేను సంతతి 

యా కృత్స్న జగతి వెలె యెసగంగం గనెనో 

ఆకామథేను వెతగని 

యో కొడుకె సకల ఘనులొ డని యిందుం డనియెన్. i722 

తనదు నొడలిపై ని సువా 

సనం జల్లుచు పడిన య్మశ్రజాలము నెల్లన్. 

గని కామధేనువును మది 

ఘను డియ్యదుండు _శీష్టురాలిగాం దలపో సెన్ సం 

సమమున్ సాటియు లేని వృత్తమున భాసం జెందు నావేల్పు టా 

వె మదిన్ లోకపు సర్మగ ఘేచ్చను స్వభ్గావేష్టావ: వేల్ సంతతిన్ 

క్షమలో వ్యాప్తము చేసేయుస్ వగంచునే గాడేమి ఒక్కండ జ 

న్మమునే పొందిన రాము. వీడి యెటులన్ గౌసల్య పర్శించునే. 1/24 

ఏకె క పుత్తుంండే గల 

. యాకౌసల్యను సుతరహిత యగు నట్టుల స్రీ 

వే కావించికి, విహపర ల 

లోకంబులలో సుఖ మవలోకింపవు లే. . . TE 
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నేనన్న పూజ చే సెద 

నే నుతచరిత పికృకర్మ నియతిన్ జేతుస్ 

మానుగ కీర్తి ని వర్ధిల 

గా నొనరించెదను “నిందుం గనసంశయమున్, .. 1728 

ఆమహిత బాహుని రఘు 

రాముని బలు. గోనలేందు రావించి తగన్. 

ఆమాౌని సివితం "బగు ' 

శ్యామల విపినంబు వేగ స్వయముగం జొత్తున్. i727 

3 బిడ్డ వకారంబుగ, 

కావించిన పాప మ్మశుకంఠంబులతో 

ఈవిశ్వము కనుచుండన్ 

నే వేచి సహింవలేను నిజ పావమతీ t 1728 

న పగ్నిలోనం జొచ్చుము 

సీ పాదండకవనికిని నీయంతనె పో 

నీవురి ' మెడం బోసికొనుము 

వింతకు మించి చేయ నెగడద యేమిన్. 1129 

రాముండు నక్యవీరుు[తు . 

క్లీమంబుగ రాజ్య 'మొంది క్షితి పాలింవస్ ' 
సీవుమ పాప మడంచి కొని 

భూమిని నేధన్యుం డగుచుం బుణ్యుండ, నవుదున్.. 170 
a 

ఈ 

అనుచున్ గానలం దోమరాంకుశములొయ్యం గోచ్చలాల? "బడ్డ. య్ 

న్లును బోలెస్ బుసకొట్టు పాముకరజిన్' క్రోన్" వడిర గలి వ్ 
3 జని కండ్ల స్ వసనంబులున్ సడ్యల' సత్వాభూవళున్ రా 

మ్ని గూలెన్: భరతుండు, నుత్సవములై పో నిం, దుశేతుంబలెన్. 178; 



326 ఏడ్చు భరతుని సుమి[తాకౌసల్యలు చూచుట-రామాయణసుధ 

చీర కాలానకు లేచి సంజ్ఞ గని యా|శేషుండు కన్నీటితో 

భరమౌ కన్నుల- దినయైన జనన్లిన్- పై కెత్తి వీక్షించి యా 
దరి కేతెంచిన మంతు అందజకు మధ్యస్ వార లాలింపంగన్ 

భరతుం డిప్పుడు నింద చేసె జననిన్ వాకుచ్చె నీరీతిగన్. [గలి 

ప్రభు రాజ్యంబును గోర నాజనని చేరన్ సం|పతించన్ గదే 

(ప్రభు వీక్షించిన యౌవరాజ్యపదవీ న్నార్హన్ వినస్ లేదుగా 
_(పభు రాజ్యానకి దూర దేశ భువులన్ శృతుఘ్నుతో నుండికిన్ 

(ప్రభు వృత్తాంతము నేనెబుంగకయు నెట్టె నన్ వినన్ గోరుదున్. 179 

వ. మజీయు అమహాత్ముండై న రాముని వనవాసమును, రామునితోం 
గూడ సీతయు లక్ష్మణుండును వనమువ కేగుటయు నెలుంగను” అని యా 
మవిత్ముం డై న భరతుండు ఆకోశించుచుండ నాభరతుని రోదన శబ్దమును 
తెలిసికొని కౌసల్య సుమ్మితతో నిట్లనియె, “*క్రూరకర్మురా అయిన కై కేయి 

సుతుండు భరతుండు వచ్చి నట్లు తోంచుచున్నది. దూరదృష్టి గల యాభరతుని 
చూడ గోరుచున్నాను. రమ్ముపోదము”. అని నుమ్మితతోం బలికి వివర్ణ వద 
నయు కృశయునై వణంకుచు చై తన్యము లేని యాకౌసల్య బయలుదేజెను, 
ఆభరతు(డు కూడ శ్యతుఘ్వునితోం గూడి సరిగ ఆసమయముననే కౌసల్య 

గృహమునకు బయలుదే జెను. అప్పడు దుఃఖా ర్హురాల్తె చైతన్యము నశించి 

యున్న కౌసల్యను చూచి యా భరతః శతుఘ్ములు దుఃఖార్లు లై యా మను 

గుచ్చి కౌగలించుకొనిరి. అపుడు ఏడ్నుచు మనస్విని యగు కౌసల్య యేడ్ను 
చున్న భరత శ తుఘ్ను లను చగ్గణకు 'తీఫికొని మిక్కి భిగ నేడ్చుచు భరతు న్లితో 

నిట్లనెను, ny 

"కైక చేసిన,దారుణ కర్శచేత 
అకట ! శ్మీఘంబ యీసమయంబునందె 

. ఇదిగొ నీరాజ్యము నభిలషించు నీకు 
కంటకమెై లేని రాజ్యమె కదలివచ్చె. ' .. ఎ శ్ 



అయోధ్యకాండ (75వ సర్గ) 

నారబట్టలు కట్టించి నాదు సుతుని 

కూరదర్శిని యగు కెక దూర వనికి 

అంపి నందువలన నిపు డామె కేమి. 

లాభ మదివచ్చె గుణమెమి లబ్ధి మయ, 

మేలి బంగారు బొడ్డుతో మెజయుచుండు 

ఆయశస్వి నాసుతుం డెందు నరిగినాంణొ 

అచ్చటికె నన్ను" గూడను నకిగ త్వరగ 

నంపుటకును కై కేయియె యర్హురాలు. 

వోని లెమ్ము సుమిత్ర నాతోను రాంగ 

అగ్ని ముందుంచుకొని రాను నరయః బోదు. 

స్వేచ్చ నీవేన్ స్వయముగం దీసికొని పొమ్ము 

రాముడు తపస్సు చేయు నరణ్యములకు. 

ఇదిగొ నీకిప్పు ధన ధాన్య రథ తురంగ 

హ స్టియుత రాజ్య మామెయె యప్పగించె” 

ఈ మొదలగు త్రీనో క్తుల నామహాత్ము 
హెచ్చి పుండు పై సూదటుల్. గుచ్చ వగచి. 

అంత సం భాంత చిత్తుండై. యామె కాళ్ళం 

బడుచు బిబ్లీడ్చి స్మృతి వీడి వడిగం దేటి 
భరతుం ,డంజలి పట్టియు€' బలికె నిట్లు ' 

చాల శోకాల (ముక్కు కానల్యతోడ, 

అనఘున్ సజను సత్యసంధు గురు మాయన య్య నెల్లి నియుస్ 
వనికిస్ సమ్మతి నీచ్చి తేనె'కనుకన్ బంపించీయురటెని 6 యెం 

తడి? 

178 

1707 

1748 

478 

1740 

చనయంబున్ [శ్రుతి శాస్త్ర “యు క్త వధిం "జఈంొటోక' దుర్మార్గ నుం 
దునె యున్న ఖలురీడు పోవుగేకం బోదురే గౌక యివ్పట్టునన్, . 1141 



328 భరతుడు ఒట్లు పెట్టకొనుట-_రామాయణసుధ 

విను పాపాత్ముల గొల్పు హీనుల గతిన్ వె పొందుదుంగాక తా 

పను మోమై మలమూతముల్ విడుచు పాపం బొందుదుం గాక తో 

వను నిందించిన గోవు దన్నిన మహాపాపంబు నేం బొందెదన్ 

వనికిన్ సమ్మతి చూపి నేనె కనుకన్ మాయన్నం( బంపించికేన్. 1742 

వివి. తాపనుక=సూర్యుడు, తపనస్టాపాపకురవి=సంసారార్థ వము. 

భృత్యులచే6 బనుల్ చేయించి యూరక 

పంపించువాని పాపమును గాంతు 

సూనుల పోలిక [పాణుల పోషించు 

పతి దూటు వానీ పాపము గాంతు 

[వజతగ నేలక పన్ను నారవ పాలు - 

పడయు భూవిభుని పొపమును గాంతు 

యాగాన దక్షిణ లర్పింతు నని చెప్పి 

యీయని.వాని దుష్కతము గాంతు 

హయ రథ కరి శస్త్ర యుత రణాగమందు 
ధర్మ మరయని నరు దుష్కృతము గాంతు 
అనుమతించి మాయన్నను వనములకును 
నేనె పంపించి యుందున యేని త ల్లి! 1743 

యోగ్యుండై. గురు విచ్చు నువదేశము నణంచు 
దుష్టు పాపమును పొంద్లుదును గాక 

ఆజాన భుజు రాము నక్కిందు సము బీఠ . 

గతుం జూడ లేని దుష్కతమె యవుత . 
పులగంబు క్షీరాన్న మల పురోడాశంబు 

వృధ తిని గురుదూటు వృజిన మవుత ' 

గోవుల దన్నియు గురుల దూటి, సఖుల 

ద్రోహము చేసిన దురిత మవుత 



అయోధ్యకాండ (/వ సర్గ ఫణి 

నమ్మి యే కాంతమునం జెప్పి నట్టిమాట 

(పకట పఅచిన దుష్టు పాపమును నవుత 
అనుమతించి మాయన్నను వనములకును 
నేనె పంపించి యుందున యేని తల్లి! 17 

వత్యుపకృతి చేయని వాండు వర్ణితుండు 

సిగ్గు లేని వాడకృత్ఞాం డెగ్గు తలంచు 
వోండు వొందెడీ గత పాందువాడం జుమ్మి 

వనికి రాము ననుమతించి వంపి జేని. [744 

తనయింట సతి సుతు లనుచరుల్ చుట్టవగ 

మృష్టాన్నము తిను దుష్కృతమె యవుత 

తగు పత్నులం గనక ధర్మ కార్యము లేక 

చని పోవు నరుకలుషంబె యవుత 

తనవత్ను లందు సంతతి గనక చిరాయు( 

బడయని వాని పొవంబె యవుత 

నృపకాంతు అ బాలవృద్ధుల? జంపెడి 

వాని. భృత్య త్యాగి పొప మవుత 

అక్క లోహము తెనెయల్ మాంస విషము 
లమ్మి బంధ్యలం బెంచు పాపమ్మె యవుత 

రణము దరి “రాల శతువుల్ భయము పెట్ట 

పాతి పో౭ జంపు వాని పానంబ యవుత,. - - IR 

వుజ్జైచేశను దాల్చి ముజిక బట్ట ధరించి 
పిచ్చితో ముష్టి సేవిం|తు గాక 

మద్యమున్ వనితలన్ బాచికల్ "సేవించి 
(క్ధ కామాల దిళ్లుదురు గాళి 



భరతుడు ఒట్లు పెట్టుకొనుట _ రామాయణనుధ 

ధర్మంపుమతిలేక ధర్మమే వీడి య 
పాాతుల కిడువాని పాపంబె యవుత 

దాచిపెట్టు వివిధ ధనముల దొంగలు 
కొల్ల గొట్టుచును నేగుదురు గాక 

రెండు సంధ్యలయందుం బరుండు వారు 
పొప మయ్యది మిక్కిలి బడయు చుర్యదు " 

అనుమనించి యాయన్నన్ను। వనములకు 

నిట్టులన్ బంపి యుండిన యట్టివారు., 174? 

గురుభార్యం గలియు వాండును 
మటీి యిండ్లకు నిష్ప పెట్టు మానవుండున్ (క్. 

నమ్ము మ్మిత్యదోహియు ను 

నరకమె గను రాము వనికి నడపిన 'వాయన్, 1748 

దేవతలను త్స దేవతలను మాతృ”... 

పితలను కొల్వక, | వెలయు పాండు 

నుజన లోకమునుండి సుజన-కీ ర్తుల నుండి 

సక్సేవి కృతినుండ్ 1 జాకువాండు 

మాత్య శు _తూషను మాన్ని యనర్థమౌ 

| పనిలోవం దిరుగ్గుచుం దనరువాండు 

బహం ప్కుతయు క్షు కుండే బహు. దర్శిదార్తు, (డై 

జ్వరరోగియై బాధపడేడు వాడు 

ఆశవడి దీనులై పైకి నక్షు లుంచు' 
యాచకులను ' నిరాశతో నంప్తువాండు 

ఎట్టి కష్టంబులను పొందు, నట్టి టి కష్ట. 

మందు నెపుడు రాముని వని ముప వాయడు. ii 



అయోధ్యకాండ (70వ సర్గ్ర వతి! 

పరుషుడై లోభియై కరమశుచి యయి మా 
య నధర్ముండొ నరు. ఢందుగతిని 

సతి బుతుస్నాతయె బుతుకాల మాశించు 

నిండి దోసెడు దుష్టుం డెనయు గతిని 

ధర్మపత్ని విడి యితరపత్ని సేవించి 

ధర్మ దూరుండు పొంద దగిన గతిని 

|వకట సంతతి పోవు [బాహ్మణు లొందెడు 

నధిక దారుణ మైన ముట్టి గతిని 

(తాగం దగు నట్టి మంచి జలంబు పాడు 
చేయు నరుండు, విషము పెట్టు చెడ్డ నరుండు - 
పొందు నట్టి వేదన పొందు నెపుడు 

రాము వని కనిచిన యానరాధముండు. క్ 

బాహ్మణులకు చేసెడి పూజ పాడు చేయు 
కల్ముషుండు బాల వత్సను గవినిబిదుకు 

వాండు పొందు దారుణగతి పడయు నెపుడు 

భాను వనికి పనిఛిన నరాధముండ్లు, కం 

దప్పికను నీరు గోరు నాతనికి నిడక 
భక్సితో తమ తమదు దేవతల గొల్పు 
చుండి వివరింపగా౭ గనుచుండి యుజక 

విడక కలహించువాని యాజెడుగు నొందు 
రాము వనికి వన్లిచిన నరాధ ముండు, | ine 

అని కావించెడి కష్టమెన శపథ్రా లాలించి, నిశ్చేష్టుండై 

వనటన్ భూమిని సడ్డయాభరతునిన్ బై కెత్తి కౌస సల్య. లు 

ట్లనె బెజ్జా యిదె నాదు బాధ నింకమర్లన్' "పెంచుచున్నావ రై. 

ప్లనువౌ. రీతిగ నొట్లు పెట్టు కొనుచున్ (బాబంబులన్. కీశువే, 12. 



ప కౌపల్య భరతుని ఓీదార్చ్బుట_రామాయణసుధ- 

, నీమతి యవృష్టవశమున: ::. ౨... 

“ వేమా, తము చెడంగ లేదు నిజము  తభాత్మాః 

ఈమహి సత్య్యవతుండవు? = 

రాముని కటు సాధు జగము. (పాదం బగుతన్. 1754 

అని యొకిలోం బేర్చుకొనుచు' 

ననయమ్మును (ఖాతృవత్చ లాత్ముని భరతున్ 

ఘనబాహుని గౌంగిట నిడు , 

కొని కౌసల్య కడువెతలం గుందుచు నేడ్చెన్. 15 

ఇటు విలపించుచు వ్యధచే - 

కట కటం బడు నామహాత్ము కరుణార్జునునం 

బటు కోకజ' మోహాగ్నిని ౫ 3. 

చిటపట మని మటీయు క్భ చెందెను మిగులన్స్. 1756 

అని యిట్టుల్ వ్యధ చెందు. ధిరు: -భరతున్- న్వుచ్బాత్ముందై. శె శేయి పు 

త్రు9ని ఫీకైంచి వసిస్టుం డిట్టు అనియెన్. 'తూర్ణంబు శోకంబు నిం 

కనె చాలింపుము సీకు భద మగుతన్ ' క్ష్యాధీశపుత్తా? ! 'యకో,, 

ధనః కావింపుము నేడు చేయం దగు కృత్యం బంచు ఏ వాాకువ్వగా. 1/57 

వినియుం చేష్టలు దక్కియు వెతల, జీక్కి - 

యొడంద నశియింవ నేలపైం' 'బడియె యున్న 

భరతు. డెంతొ నిట్టూర్చి పల్మరు వగర్చి . 

యేడ్య నెట్టా రాతి చనె వీక్షింప్తలేక ee గరి 

వ. అపుడు ధర్మవిదు. డగు భరతుండు వసి ష్టునికి మొక్కి [పేతకర్శకు 

జేయందగిన సర్వ కాఠ్యములు 'చేయంచెను. మణీయు:] నిద్రించు వానివలె 

నున్న రాజు దశరధుఫా-నూనె డొట్టె నుండి + పైకిం కీసి శూమియం ' 'దుంచి 

పచ్చ. బడిన.రాజ్లు వెొంగమును ' ఇవి. పుత్తుంం డగు"'భరతుండ్లు నానారత్న 

భూషిత మగు | శేష్ట మగు శయనమున నుంచి మిగుల దుఃఖితుండై యిట్లు 

విలపించెను, _ 1759 
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నృపతి దూరదేశం బేగు; నేను రాక 

మున్నె ధర్మజ్ఞాండౌ రాము నెన్నందగిన 

బలము గల లక్ష్మణుని దూరవనికిం బంపి 

ఏమి చేయంగ వాంఛింతు వింక. జెప్పు 17a 

ఎవరి కైన గష్ట మిడని కృత్యము గల 

పురుష సింహుని రాముని మొదటం బాసి 

వనటచేం బొగిలెడి యిట్టి జనము విడిచి 

యెక్కడికి మహారాజ! నీ వేగుచుంటి, 76 

రాజ! దివి కేగు నీదు తర్వాత నింక 

రాము డిటనుండి దండ కారణ్యమెగ 

ఈపురమున యోగక్షిమ కృత్యములను 

ఎవరు కల్పింతురయ్య యోనృపవరేణ్య! d7* 

నృపతి! నీవింక లేనట్టి యిట్టి పురియు 
విధవరాలై _పకాశ మొందడు గదయ్య 

చందుండే లేని రాతిరి సరణి ననుచు 

నేడ్చు భరతుతోడ వసిష్టు డిట్టు లఅనియె, 17 

ఇవ్వు డ్మేపేత కర్మ గావింపవలెనొ 
అది సమగ్రముగా నెట్టి వ్యధయు లేక. 

"'చాజుకో మహాభాహువా? రయముచేయ 

వలయునని వసిస్టుండు చెప్పభరతుడంత, be 

అనసిక్టుని బూజించి యష్పు డకండు 
బుత్విజులను 'గురుఆ 'బురోహితులం బంప 

నృపుని యగ్ని...గృహమున. బహిష్మ రించు 
వహ్నుఅను యాజికులు తెచ్చివచ్చి రపుడు. a7 
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ఇంక చేతన లేని యానృపతి నంత 

పల కిపయి నెక్కించియు బాష్పకంఠు 
రా 

అయి మది కలంగ పరిచారికాదు లెల్ల 

భూమి మోసిన రాజును మోసి రవల. 1700 

వెండి బంగారు నాణేలు వివిధ మైన 

వస్త్రముల దారి వెంబడి బహుళ రితి 

(ప్రజలు చల్లుచు నప్పు డారాజు ముందు 

ఏగ సాగిరి (పోగులు (పోగు లగుచు. 1707 

చందన, మగురు గుగ్గిలి సరళపుం బొడి 

పద్మకము దేవదారులు పరిమళములు 
ఇతర పరిచారకులు వడి నతిగం దెచ్చి 

అగ్ని ధూపముల్ వేయుచు. నరిగి యపుడు. 1768 

అట రాజున్! చికిమీద పెట్ట భరతుం డావేళనిప్పుంచె-బుత్విక్కులున్ 
పటుమం్యతాల జపించి సామముల గానంబుల్ యథాశాస్త్రమౌ 

నటు గావించిరి యంత రాజు వనితల్ యానంబులున్ పల్లకీ 

లెటులో యెక్కియు నందు వృద్ధతతితో నేతెంచి రప్పట్టునన్. _ 170 

తిగ ముట్టించిన నిప్పు కాల్చు నృపు బుత్వి క్మేజి కౌసల్యలో 

నగు ఫూంబోండ్లు [పదక్షిణాల్ జరిపి దైన్యం బొప్ప నేడ్పుల్ ధ్వనుల్ 

గగనం బందున క్రౌంచి రాజి బహుళ క్వాణాలు వోలెన్ ధ్వనిం 

పంగ- మ్మార్మోగుచు సర్వదిక్కుల తుదన్ వ్యాప్తంబ యయ్యెన్గడున్. 

- 1770 

[పమదలు నేడ్చుచున్ వివశల్లై విలపించుచు మాటి మాటికిన్ 

తమతమ బండ్ల నెక్కియు వ్యధన్ దిగి యాసరయూ తటాన నీ 

రము లిడి మంతి బుత్విజులు రాజసుతుల్ పురిం జొచ్చి య్యశనే 

_(తఈముల దశాహముం జరపి తంతము మంత్రము తీర్చి రంతటన్ 1771 
en 

a a 

".,.* సరళము, పద్మకము అనునవి యొకానొక ధూప దవ్యములు. 
] 
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వ పిదప దశాహము గడవంగా ఏకాదశాహమున రాజ పుత్తుంండు భర 
తుండు పుణ్యాహముం జేసి శచియై ద్వాదశాహమున న శ్రాద్ధ కర్మలను చేయించి . 

(బాహ్మణులకు రత్నములు, ధనము. పుష్కలముగా అన్నము తెల్ల ని మేకను 

చాల గోవులను దాసదాసీ జనములను యానములను చాల గృహములను 
దానము జేసి నృపతి యౌర్ధ్వద్దై హికమును ముగించెను. పిదప వదుమూడవ 

నాయడు భరతుడు శోకముచే మూర్శిల్లి రోదన ధ్వని కంఠమునుకప్పివేయంగా 

తండి చిత సమీపమునకు అస్థి సంచయ నాది స్థల .శుద్ధికై వచ్చి దుఃఖభితుండై 
యిట్ల నెను, He 

ఎట్టి యన్నకు నన్నప్పగించినావొ 

అట్టి యన్న వనమున కరుగ నేను 
శూన్యమున నిరాధారమౌ చోట నిపుడు 
కట్ట! నీచేతను విడిచిపెట్టం బడితి. | 1773 

వీయనాధురాలికి గకి యొసుతుండొ 

అతండొ దూర వననమునకు నంపంబడియె 

అట్టి తల్లిని గౌనల్య నిబ్లె విడిచి 
అ శ టు 

ఎక్కడకు రాజః.నీ విపు డేగినావు వ773 

అచట నెజ్టిని బూడిద నపుడు చూచి 

తగులం బడు నెమ్ముకల పోగు తడవి చూచి 

నష్టమౌ పితృదేహాన దృష్టి నిలిపె 

బారు మని యేడ్చె పెద్దగా భరతుం డపుడు, శే 

అట్టు లేడ్నుచు మిగుల దై న్యంబు నొంది 
భరతుం డప్పుడు పడిపోయె ధరణిపైని 
(తాళ్లచే లాగి ఎపికి నెత్తంగంయడుచు 

జాతీ వడు నిందు యంత ధ్వజంయబువోల.. nr Ne 
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అపుడు నచ్చటికిని నమాత్య [వజంబు 

శుద్ద దీక్ష గల భరతు. డిద్ద. గుణుండు 

పడిన చోటికి. వేగమె వచ్చి వడిరి 
యిల బడిన యయాతి కడకు బుషులు వోలె. 1777 

శోకమునం జుట్టు కొనంబడి సుక్కి యున్న 
భరతు. గాంచి శృతుఘ్నుడు వ్యధను పొంది 
సంజ్ఞలేక భూమీతని న్మరణ చేసి 
కొనుచు బూమిపైంబడియెను కుమిలి కుమిలి 1178 

చిత్త మది పోవ నున్మత్తు స్థ్తిని పొండి 

మిగుల దుఃఖముచేతను పొగులు చుండి. 

తం|డిగుణములు నంగముల్ తలచి తలచి . 

అప్ప టప్పటివింక నెంచి యపుడె యేడ్చె. 1779 

మంధరవలన బుట్టి తీ వాంధమగుచు | 

కైక మొసలి సంచారాల వ్యాకుల మయి 

వరము లిచ్చుటచేత క్షోభంబు పడక 
మించి శోకార్లవము మమ్ముముంచి వై చె. 1780 

బాలుడు సుకుమారుడు నిత్య లాలితుండు 

నయిన భరతుడు విలపింప నరయకుండ 

ఎందువలనను త్యజియించి యిందు నుండి 
నాయనా ! యెచ్చటకు నీవు పోయినావు. 1701 

భక్ష్యముల యందు మటీ యన్న పొనములను 
వస్త్రములయందు మజఖియు నాభరణములను 
వలయు నవి యాత డిచ్చి మమ్మలరం జేసె *. 

' నింక నెవం డిచ్చి మము సంతసింపం జేయు. 1782 



అయోధ్యకాండ (71వ సర్గ వలీ? 

ధర్మ విదుండౌ మహాత్ముడు తరలి పోవ 

చీలి పోవలసిన తటిం జీలి పోక 

యిట్టులే మెదలకయు. జలియింప కుండ 

రాయివలె నిల్చి యుంటి స్థిరంబుగాను 1783 

తం డ్రియో స్వర్షజగతికిం దరలిపొయె 

అన్నయో దండకారణ్య మా శయించె 

మజియు నాకు జీవించు సామర్థ్య మేది 

అగ్నిలో బడి మృత్యువు నాశయింతు 1784 

తండ్రిచెతను _భాతచే త్యక్కుండ నయి 

ఇంతవలఅకు నిక్ష్యాకువు లేలి యిడిన 

శూన్య మై పోయిన యయోధ్యం జొఅక యింక 

నాతపోవనంబును జొచ్చి యాశయింతు,. ' 1785 

అట్లు విలపింపంగ విలాప మాలకించి 

పై ని బడియున్న వ్యసనంబు పట్టి చూచి 

వారి వరివార మెల్ల, నపార మైన 

శోక సాగర మింకను జొచ్చినారు. i786 

అటు విషాదము పొండి యాయాస మొండి 

భరత శ్యతుఘ్ను లిరువురు వగల జిక్కి 

శృంగములు భగ్న మై పోవు వృషభము అటు 

భూమిపై ని దొర్లుచు కడు. బొగిలినారు. 17 

శుద్దసత్తు్వుండు. పితృవై ద్యుం డిద్ధమూర్తి 

కుల పురోహితుండు వసిష్టుడలసి పొలయు 

భరతు లేవం దీసి కడు నాదరముతోడ 
దై ర్యమును జెప్పుచును నిటుల్ తట్టి చెప్పె. 18 
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తండి చనిపోయి నేటికి ధర్మవేత! 
పదియు మూడవ దివసంబు: పదుము నేండె 

చివర గల యెమ్ముకల నీళ్ళ జేర్చవలయు 
నేల యాలస్యమును చేయు 'దిపుడు భరతః 

ఉండు పుట్టుం బెరుగు మార్చు పొందుచుండు. 

చిక్కి పోవును నశియించు జీవుం డెప్పడు. 

విభుడ! తప్పింవరా నట్టి వీని గూర్చి 
ఎంత మాత్రము నీవు చింతింవం దగవు, 

ఆనుమం తు(డున్ శ|తుఫః ఘ్ను నరసి వేగ 

తట్టి వడిలేవం దీసి యోదారిప మిగుల 

తత్హ్వ మెటింగిన యా నిమిత్తరిటు వలన. 
పుట్టు చావుల తత్స్వంబు 'బోధపజచె 

అపుడు లేచి నర్మశ్రేషు లై నవారు 
బహు యశస్స్యులై ధై ర్యము వడసి మిగుల 
ఎండ వానల దడియుచు నెండుచుండు 

నింద ధ్వజములవలె |పకాశించినోరు. - 

కనుల నృశులను తుడుచు కొనుచు నంత 
ఎల్టి కనులొప్పి జాలి భాషించు చున్న 

యధివ పుత్తు)ల నితర కార్యములు చేయ 
విభు నమాత్యులు తొరదేజ పెట్టినారు. 

అవల రాముని గన వన యా క్రశేగః 

దభచు భరతుని శోక సంతప్హ్ర ౭" పాచి 

తొరగ లక్ష్మణానుజుండు శ (తు ఘుక్ష డప్పుడు 

ఇట్లు భరతునితోడ వచించె నంత 

1748 

1790 

17891 

1792 

0. 

1794 



అయోధ్యకాండ (1794 నుండి ₹ీవ సర్గ ' 329 

“ఎల్ల ప్రాణికి బాధలం దెవండు గకియొ 

అతండె మనకును గతి, చెప్పు నదియె యేమి 
అట్టి రాముడు ఘనసత్తుుం డయ్యు గూడ 

వనములకు నొక్కు యబలచే పంపం బడియు. 1799 

పధిత బలశాలి వీరుండౌ లక్ష్మణుండు 
కూడ నున్నాడు గద పోని వాండ్లై యైన 

పితను నిగహించగ లేక వెడలె నెట్లు 

ఏమి యతడు రాముని విడిపింవ లేండె 1796 

మార్గమునం బోకయే, యవమార్గ మేగు 
భూపడియొ 'యింతిచేతి కీల్ళొమ్మ యయ 
న్యాయ మన్యాయము సరిగ నరసి కొనుచు 
తగ మొచటె న్మిగహింపంగం దగినవాడు. 1/07 

(మోల ఇక్ష్మణానుజుండు శ_తుఘ్ను డపుడు 

నిట్లు సంభాషణంబు సాగించు చుండ 

ఎల్ల భూషణంబు లలంకరించి కొనియె 

గూనిది హఠాత్తు తూర్పు గుమ్మాన వచ్చె, 198 

ఒడలన్ గంద మలంది రాజవసనా లొప్పారయణా౭ చాల్చి య 

య్యొడ నానావిధ భూషణంబుల గణం బెంతో విచితంబుగా 

నొడ లెల్లన్ దిగవై చి కుజ్జ మొలనూ ళ్ళొప్పార, నాయ్యారపున్ 

నడకన్ వచ్చెను (తాళ్ళం గట్టంబడు వింతౌ నాడు (కోతింబలెన్ 1/08 

పలు పొపంబులు చేసినట్టి ఖల గుబ్దన్ ద్యారముం దుండ భృ 

త్యులు వీక్షించియు బల్మిం బట్టుకొని శృతుఘ్నున్. నివేదించి రీ 

ఖల వల్లన్ వని రాము డేగె, నృపుడున్ కాలంబు చేసెస్ జుమీ 

ఖలురా లీమె నృశంసు;రా లిపుడు శిక్షన్ జేయుమీ దీనికిన్ _ 1800 



940 శతుఘ్నుడు ఏడు మంధరనీడ్చుట _ రామాయణసుధ 

అన శత్రుఘ్నుడు నాలకించి యింక నత్యంతంబు దుఃఖారు డై 

యనె నంతః పురిలో చరించు [పజతో; నౌనౌను, - నేదుష్టన 

లను నాసోదరు లిన్ని .కష్టములవా లై వారొ యాదుష్ట కు 

బి నృశంసాత్మ స్వకీయ కర్ణపలమున్ _పాప్పించుం గాకిప్పు డే 1001 

అని వచించుచు సఖులచే నావరింపం 

బడిన కుబ్బను బల్మితోం బట్టుకొనంగ 

నామెయో యిల్లు నదరిపో నార్చి. యార్చి 

గోల పెట్టీ యిల్లును (మోగు రీలంజేసె ' 1002 

అప్పు డామె సఖీజనం బంతంగూడి 
అతిగం గుద్దుంగ శ తుఘ్ను మతి (గ్రహించి 

ఎల్ల వై పులకుం బర్వు లెక్సి యెత్తి 

యొకరితో నొక రిట్లు చెప్పుకొని రపుడు. 1803 

“ఈమె సఖు అందజను పిలిపింపుం డిపుడె 
ఇదిగొ శతుఘ్ను(డో వచ్చెనింక నేమి 

మనల నిపుడు మిగుల్బండు మనమొ యింక 
శరణు. చొత్త మాకౌసల్య కరుణ గలది. బ్ 1804 

ఆమెయే గతి మన కింక నామె ధర్మ 
మెటింగినది జాలిగుండె యామెది వదాన్య” ' 
అనంగ శ్యృతుఘ్ను. డవఅ౯ డ్యామాక్షు. డగుచు 

గోల యిఢి నేల గూతిన కుబ్బ నీడ్నె. | 1705. 

ఇటుల శతుఘ్ను డీకుబ్ద నీడ్చుచుండ 

బహుళ మంథక్ష భూషణ. భాండ మెల్ల. 
సేల్య ఖడి చెల్ల చెధ.రయి. నృపతి గృహము 
శారడ్తారబర చుట్లు భాసభను గుల్కెం 1806 



_ అయోధ్యకాండ (76వ సర్గ 341 

బలయుతుండు శతుఘ్ను డు బల్మితోడ 

[కోధమున మండి పడి కుబ్బమిందం బడుచు 

అటకు విడిపింప కైక వచ్చుటయుం జూచి 

గద్దెరించుచు పరుషముల్ |గక్కె మిగుల. 1807 

వేదనను గూర్చు పరుషాల వేగి కైక 

వెజచి శతుఘ్నున కడలి భరతు శరణు 
చొజంగం _గుద్ధుండా శతుఘ్నుం జూచి భరతు 

డిట్టు లనె “స్త్రీ లవధ్యల్ క్షమింప వోయి.” 1808 

నను మాతృహంతకుం డని 

యనఘుండు రాము డసహ్య మందునా యేమో 

యనె కొక, లేక యున్నన్ 

మునుపే ఖల జంపియుందుం బొగులక కైకస్. క$18(3 

ఈ కుబ్జ చచ్చి నట్టుల 

నాకౌనల్యాసుతుండు నాలించినచో 

నాకును నీకును దవ్వయి 

యాకరుణాత్ముండు మాటలాడండు మనతో” 1818 

అనెడి భరతుని యామాట లాలకించి 

' లక్ష్మణ ఖాత శ_తుఘ్ను డాక్షణంబ 

రోషమున నుండి మరలి యు; కోధ మడంచి 

వడిగ ముందర మంధరన్ విడిచి పుచ్చె, క011 

అపుడు మంధర రోజుచు నలసి సొలసి 
. వ్యధలం జిక్కి నిట్టూర్చుచు హడలి పోయి 

వెళ్ళి కై కయి కాళ్ళ ముంగోళ్ళం గూలి 

మిక్కిలిగ దీనయై వెక్కి వెక్కి యేడ్చె igi 



842 శతుఘ్ను(డు మంధరను వదలుట _ రామాయణసుధ 

అటు శతుఘ్నుం డీడ్వగ 

కట కటం బడి స్మృతిని వీడి కలంగెడి కుబ్బన్ 
అట భధతు తల్లి నిమిరెను' 

కట! వలబడి జాలిం గాంచు మ (క్రొంచిని బోలెన్, i813 

పిదపన్ పభాత వేళను 

పదునాల్గవ యాదినంబు | _పౌ_ప్పము కాంగా 

అదె రాజకీయ వే త్తలు-' 

పదపడి వచ్చి భరతుం గనీ వాకొని రిట్టెల్. 1814 

అవలన్ భూపతి మనదు గు 

రువు దశరథుం డిట్లు జ్యేష్టు ్రతయుతు రాముస్ 
అగజితబలు లక్ష్మణు వని 

కగపడకయె పంపి స్వర్గ మరిగెను గాదే. 1015 

ఇట నీవపరాధియె క్కా ' 

విటు లిక మారాజ పగుమి నృపసుత! సుయళా। 

ఎటులో దైవ ఘటనచే - 

నీటు వచ్చె ననాయక మయి యీక్షితి యయ్మెన్, 01 

అభిషేక వస్తు లన్నియు: 

వభవజచియు తెచ్చి నిన్ను. జూతురు _పకృతుల్ 

"అభిషేకము చేసికొనియె 

[వపభు మము పొలింప పిత్య రాజ్యము గొనుమీ. 1116 
శీ 

,వ అని వారు చెప్పగా అప్పుడు, 



అయోధ్యకాండ (1814 నుండి 8వ సర్గ 343 

అభిషేక పూర్ణ కుంభము 

నభిముఖత |ప్రదక్షిణంబు నటు చేయుచు నా 

నభచరితుండు భరతుడు తా 

పభిముఖుండై (పజలతోడ ననియెను (వతియై. 1018 

నిరతము జ్యేష్టుడె రాజయి 

వరలుట యుచితంబు మాదు పంశంబునకుస్ 

వరగుణ కుశలులు మీరి 

కరణిని వచియింపం దగరుకని శోధింవన్. 1819 

రాముండె పెద్ద అన్నయు 

రాముండె కాంగలడు రాజు రాజ్యములోనన్ 

నే, మరి పోయెద నడవికి 

నీమమ పదునాలు గేండ్లు నివసింతు వనిస్, 1020, 

చతురంగంబు బలంబు కూర్చు. డిదె జ్యెష్టభాత నారాము నీ 

క్రితికిన్ కానలనుండి తీసికొని నేం గికెర్తించుచున్ వత్తు స 
మృతి సర్వం బభిషేక వస్తులు వన మ్మందుంచి పట్టంబు గ 
ట్టి తగన్ రాముని తెత్తు నధ్వరమునుండిన్ వహ్నినిం బోలిక్షన్.. 1821 

ఎగుడు దిగుడుగా నుండక 4 

తగ సమముగ చేయవలె. బథంబులు శిల్చుల్ 

మగంటిమి గల యోధులు ర 

క్షగ వత్తురు గాక మార్గచతురులు గూడన్. 1822 

ఇటు రామునికె పలికెడి | 

పటుభక్తుడు రాజసుతు శుభంబగు వాక్కుల్ 
దిటవుగ విని జనులందజణు 

నిట శ్రీకరముగ శుభము వచించిరి పియులై.. i623 
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“నృపసుతు డగు నన్నకునై 

యిపు డిటు రాజ్యంపు లక్ష్మి నిడంగోరెడి ని 

న్నెపుడును పద్మాలయ శ్రీ 
స్వపతిని వలె సర్వగతుల భజియించెడుతన్. | 180 

అని పొరుల్ వచియింపగన్ భరతు. డొాయత్యుత్త మాలాప మొ 

 య్యన నాలించుచు, లక్ష్మణు౦ దలచుచు న్నానంద భాష్పాలు రా 

లెను, నంతన్ “మహితుండు చెప్పినటు శిల్పి కేజీ యాపూజ్య నా 

జను గావించెద” రంచుం జెప్పరి (పజా సంఘా, లమాత్యాదులున్. 1-25 

వ. అనంతరము మెరక పల్లపు [వదేశములు తెలిసిన వారును జలము 

లేని చోట్ల అగాధంబు లగు దిగుడు బావులు నూతులు మొద లైన జలస్థలము 

లను రప్పించు సూతములC దెలిసికొన్న వారును, మార్గములు రక్షించుటమొద 

లగు పనులు చేయువారును! శూరులును అవసర మగుచోట నూతులు [తవ్వ 

వారును యంత్రములు అమర్చి పంతెనలు లోనగునవి చేయువారు జీత 

భత్యములచే జీపించు వారును. రథాదులను నిర్మించు స్థ పతులును, మార్షాన్వే 

షణ నితరులును, వ్యడంగ్తులును, మార్గకరులును, అడ్డువచ్చిన చెట్లను నరకు 

వారును, నూతులు: (తిన్న వారును, వెల్ల వేయవారును, వెదుశ్ళతో చాపలు 
బుట్టలు మొొందలనునేవి' యల్లువా రును, 'కక్ముకరులు సర్వ కర్శలందు నమర్థు 

లైన వారు మార్షాదులు చూచు వారును ముందుగా బయలుదే టి వెళ్ళిరి. ఈ 

జనుల సమూహము వఏపులమై బయలు దేటి ప వేర్వ సమయమున మహ్మాపవాహ 

వేగముగల సముుదమువలె కోధించెను: ” ఈ జను అందజఖు తమతిను గుంప్ప 

లను తీసికొని మార్గ కర్మలందు నేర్చరులై ఆయా సాధనములను ఊపకధణము 

అను క్రీపికొని ముందుగా బయలు" దేటీ నెల్లి రి, అట్లు వెళ్లి. 027 
సా 

కొందజు దారులన్ గుల్మముల్, డొంక్రలు ' 

చెట్ల మొద్దుఖ రాళ్ళ జెసకి నారు 



అయోధ్యకాండ (79వ నర్గ్ర లిక్ 

కొందజు చెట్లు లేకున్న బాతిరి, చెట్లు 
జ గా లు 

' గొడ్డళ్ళ టంకాలం గొట్టినారు 

కొంద అవురు గడ్డి ముందు స సృంభంబుల 

కంటక మూలాలం గాల్చినారు 

కొందు కూపొలు గోతులు పూడ్చిరి 

. పల్ల ముల్ సమముగా పజచినారు 

కట్ట వలసిన వంతెనల్ కట్టినారు 

కూడిగ చేయందగిన రాళ్ళ. జొడిచినారు 

భేద పజచం దగ్గవి కూడ భేదపఅచి 
సేన రాకపోకకు చక్కం జేసి రిట్లు. 1827 

బలముల్ పోవు పథాన సున్నముల చప్పాల్ క్రీరె, పుష్పించు చె 

ట్టులు సొంపొర్హె మదించి పక్తు అజచెన్ డోలాయమానంబులై. 

పలు జెండాలు వెలింగె చందన జలం బందందు చిల్మ౦బడెన్ 

పలు పూమాలలు ||వేలె బాట యిటుదేవాధ్వంబు వోలెన్ తగెన్. 182! 

సరిగా మంతుల యాజ్ఞ పొంది కడు నాస్వాద్యంబులౌ పండ్ల సుం 

దరమౌ చోట్ల మహాతుడౌ భరతు డుండన్ పల్ గుడారాలు వే 

సిరి దివ్యంపు ముహూర్తమందు శిబిరాల్ సృష్టించి వీధుల్ రచిం 
చిరి, దిబ్బల్ గిరు అట్లు (తవ్విన భువుల్ చెల్వౌ, నగడ్త ల్ వలెన్ 1119 

పెనువీథిన్ నుచు పచ్చజాళ్ళ (ప్రతిమళ్ వేగంబ తీర్చించి, చా 
రిని పొసాదములందు సౌధముల పై _వేలాడి జెండాలు ర 

మ్మని రామున్ జీలీపించు లాగు నిలవం బాగౌ వరాండాల నొ 
ప్పెను సేనా నివహంబ్లు షోను వథముల్ బెంపారి యావెళలో. 18 0 
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ఒకచో వానల నుండ వేదనినదంబొప్పా మఠాల్ నిల్చినా 

రొకచోం జాల బజార్లు వస్తువుల _పోగొప్పారగాం దిర్చినా 

రొకచోం బట్టనమందుం బోలె పథమం దుంచంగ దిర్ధా- అటుల్ 

రకపున్ వస్తులం భౌరపంక్తుల సముదా లట్టు లొప్పెస్ పధుల్.. 1001 

వివిథంబౌ తరులన్ వనంబులను వింతై స్వచ్చమౌ శీతలాం 

బువులన్ సొంపయి గొప్ప మత్యములతో. బూర్జంబయై పోల్చు జా 

హ్నవిదాకన్ పథు లెల్ల శిల్చిజనిబృందా లందముల్ దీర్చుచున్ 

గవియన్, మార్గము చం|దతారకల య|భం బట్టులన్ రాజిలెన్, 1022 

ఇంక నాందీ ముఖ మాచరించ. దగు రేయిన్ సూతులున్ మాగఢుల్ 

[పకట సోతంములన్ శుభాల భరతున్ వర్ణించి శ్లాఘించినా 

దింక బంగారపు పిళ్లు దండముల వాయింవంగ పల్ దుందుభుల్ 

రక మె -మోగెను, శంఖముల్ మొరసె పల్వాద్యాల ఘోషల్ తగెన్. 

18:3 

వ. అంత భరతుండు అసలే ఇదివరలో బాధ పొందియు 

ఘనమౌ వాద్యసుఘోష మింటిపయి [(మోగన్ [గమ్మజఅన్ (సుక్కి మె 

' అని ఘోషల్ మరలించి నేను విభుండన్ గానేల ఘోషింతు, 60 

కను గై కేయియొ యెంతకష్టమిడె లోకాలందు నీక్షించితే 

మనకర్పించియె తండి దుఃఖము దివంబందేగె శతుఘ్నుడా ! 

1844 

అమహాత్ముండు ధర్మాత్ము. డై నరాజు 

కాల మొందె, రాజ్యుశ్రీయు. గర్జధారు. 

డుండ నట్టి నాకవలెను నొక్క స్థిరపుం 

చోటె లేకయె (భ్రమియించు చుండె సుమి. 1895 

జ “= 4 వభములకుముందు చేయబడు నాందిముఖము భరతుని పట్టాభిషేకము 

కో రాముని రప్పించుటకో పురోహితులు చేసిరని గహింపవలెను. 
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గొవు'నాధుండౌ రాముని గూడ వనికి 

ధర్మము త్యజించి తాన నాతల్లి పంపె 

అనుచు మతిలేక విలపించు నట్టి భరతు 

నరసి యింతు లండు బారు మనిరి మిగుల, 38a 

ఇట్లు భరతుండు కడు విలపించుచుండ 

కి తిప ధర్మంబు లెబుంగు వసిష్టు డంత 

వచ్చి యిక్ష్వాకుపతి సభని బసిండి మణులు 

గూర్చు పీఠి శిష్యులతోడం గూరుచుండె. 1837 

అటు కూర్చుండి వసిష్టు డే “యవసరంబై. నట్టి కార్యంబు లి 

చ్చృటికిన్ వచ్చె నటంచు _బాహ్మణుల వైశ్య క్ష్రియామాత్యులన్ 
పటు రాజాంతిక భృత్యయు క్తు భరతుని థఖ్యాతాత్ము శతుఘ్ను పొ 

ద్దుట నాప్తాశి యుధాజితున్ మటి సుమం|క్రున్ బిల్వ నంపెన్ వడిన్. 

1838 

ఇటులన్ హస్కి రథాశ్వ యానములతో నేతెంచు పొరాళితో 

నటం గోలాహల మయ్యె వచ్చు భరతున్ స్వచ్చ్భాత్ము వీక్షించి యం 
తట దేవేం[దుని దేవు అట్లు కని యానందించి యామం|తు లు 

త్కటులౌ పౌరులు మెచ్చి రాధశరధ క్ష్మాపాలుం బోలెన్. మదిన్ 189 

అపుడు తిమి హస్సి శంఖ రత్నాదు లుండి 

యధిక జలజంతు వస్తువా _హదమువోలె 

(వముఖ, దశరథ సుత యుక్త రాజసభయు 
నొప్పె దశరధ స|మాబ్దై యున్న యట్లు. 124 

* భరతుని మేనమామ అయోధ్యకు రాలెదు. కనుక ఇక్కడ యుధాజిత్తు 

అనగా సుమం్యతసాహ చర్యమున విజయు డనుమారు పేరుగల యుధాజిళ్తు 

అను మం|తియని వ్యాఖ్యాతలు, . 



348 రాజ్యమునక్షై భరతు నికి వసిష్టునిబోధ ఎ రామాయణసుథ 

[పముఖుల్ మం్యతిపురోహితుల్ బుధజనుల్ వస్తాాంగ రాగంబులన్ 
తు మేనన్ ధరియించి యాననములం దందంద కూర్చుండ మే 

ఘను లేగన్ దివి పొల్చి పూర్ణశ శీచేం గాంతించు రాత్రింబలెస్ 

తమి సొంహె సభ దేజీ చూచె భరతుం డంతన్ సుధర్మన్ బలెన్, 1841 

అపుడు ఏ ధర్మవేత. పురోధ యఖిలగతుల 
పకృతు అందట వీక్రించి భరతుతోడ 

మృదువుగా బలె నాయనా యిపుడు నీకు 

దశరధుడు ధనధాన్య ధరణి నిచ్చి 1842 

సత్య ధర్మము చేయుచు స్వర్ణ మేగె 

అట్టి సత్యసంధు:డు రాము. డభిలధర్మ 

మనుసరించుచు తనతండ్రి యాజ్ఞ విడండు 

పూర్ణ చం్యదుండు వెన్నెలం బోలె నిపుడు, 1048 
లక 

తం డిచే నన్నచేతను దత్తమెన 

కంటకములు లేవట్టి భోగాల పంట 

యిట్టి రాజ్యముస నభిషేకించుకొనుము 

అఖిల మంతులు (పజలును సలరి మెచ్చ. 1844 

తటి నుర్ దీచ్యుల్ పతీచ్యులు దాక్షిణాత్యు. 

అపర దేశస్థులు సము[ద విదిత వణిజు' 

అఖిల రత్నాలు కోట్లుగా నన్ని తెచ్చి, 

నీకు నభిషేక వేళలందెత్తు రనంగ 104; 

pr my 

+ నాకా? వనయా। త విషయములు తెలియక వసి ష్టుడిట్లనెను. లేక భరతు 

ని రాజ్యము ముఖ్యమెంత ్టి పిరమో తెలిసికొనుటకు ఇట్టివివై "అని యుండును 

ముందుపద్య ముబట్టి భరతుడు వసిష్టుని కింకనుచెప్పకిశీల్పులను పంపీయుండు. 
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మజి విని పురోహితుని వాక్కు భరతుం డంత 

ధర్మవిదుండు రాముం దలంచి థర్మకాంక్ష 

గద్గద గళుండై. విలపించి పడుచు హంస 
వలె సభను వగచి పురోధ పలుకు దూజి. 1848 

(బ్రహ్మచర్యము గావించి _పొజ్ఞుం డగుచు 

విద్యల ముగించి స్నాతుడై వివిధ మైన 

ధర్మములు చేయు రాముని ధర్మరాజ్య 

మిపుడు నను బోటి వాడు హరించు నెట్లు. 184 

రాజు దశరధు సుతుండసై రాజ్య 

మెటు హరింతు నిచ్చట ధర్మమీవె చెప్పు 
జ్యేష్టుండును శ్రేష్ణుడౌ రాము డీదిలీప 
నహుష సము డొందుత ధరణిస్ దశరథువలె. 4848 

ఆర్యులును మెచ్చనది, స్వర్గ మందరాని 

పాప మిది నేనె గావించు వాండనేని 

_లోకమందును నేను నిక్ష్వాకు కులము 

ఛాశ మొనరించు వాడగా వాసిగాంతు, pi 

మాతయే చేసి యుండినం చాస మెను 

చింత మాత్రము గూడ నేనిష్టపడను 
ఇచట నుండియె వనిని వసించియున్న 

రాముని నమస్కరించెద పాంజలినయి, RU 

ఇంక రామునినె యనుసరించి పోదు 

మానవుఐలోన వాతండె మంచిరాజు 
రాముడి మూంయు లోకంబులకును గూడ 

నృపతిగా నుంఢందగు వాండ యొల్ల గతుల, కట 
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ధర్మయు క్ర మైనట్టి తద్వాక్కు లిపుడు 

అభిలసభ్యులు ముదమున నాలకించి 

రామునం దుంచంబడు నంతరాత్మ గలిగి 

వదలి రింకం గండ్ల నానంద బాషములను. 

రామునినె కనుక మరల్చ రాద యేని 

అన్న సామి తి తగు వనమందె యు౦దు 

సాధువులు నార్యమ్మిశలౌ మీదు ముందె 
యెల్ల విధముల వని మరలింపం జూతు. 

ఐచ్చికంబుగ తమయంత నరుగు దెంచి 

దారి సరిజేసి రక్షించువారు గూడ 

పంపంబడిరి నాచేత పూర్వంబునందె 

నాకు వననయాత కూడ నెంతయు |పియంబు. 

పలికి యిట్లు ధర్మాత్ముండౌ భరతుం డంత 

[భాతృ వాత్సల్య మడి పొంగ పొార్శమందె 

తనరు మం! తకో విదు సుమం|తుని కరంబు 

| పేమతోడుత నీక్షించి యిట్టలనియె. 

నడు సుమం|త! లేచి త్వరగ నాదు నాజ్ఞ 

వేగ యాత కొజ్జయిడి రావింపు బలము 

అన మహాత్ము(డౌ భరతుని యాజ్ఞపొంది 

యలరి భరతునాడ్డ పకార మతండు చేసె. 

(వకృతుల్ సైన్యవతుల్ తదాజ్ఞవిని యారామున్ మరల్చ్పంగం ద. 
పక బై_ల్లేరిరి, యోధపత్నులు స్వభ ర్హల్ వేగ పోవంగను ను 

1852 

1858 

1854 

1855 

1856 

త్చుకలై తోలిరి, యెద్దు బండ్లు హయముల్ తూర్గంబ పర్వెత్తు పల్ 

శకటంబుల్ రథముల్ వడింగొని (ప్రహర్షంబొంది రయ్యా_తక్రై. 1895+ 
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భరతుం డంత బలంబు' సిద్ధ మగుటన్ బాటించి శ్రీ ఘంబుగన్ 

గురుముందే త్వర పెట్టె పార్శగు సుమం్యతుస్ నారథం బిప్పుడే 
ద్వరగా తోలు మటంచు; నాతండును తద్వాక్యంబు లాలించి స 

తరమే మేలి హయాలు పూను రథమంతన్ తోలే హృష్టాత్ముడై +185 

సత్యధై ర్య మొప్పి సత్యవికమ మున్న 

భరతు డొయశస్వి వనిని నున్న 
జ్యేస్టు రాము సదయు. జేయంగ దలపోసి 

యపుడు భరతు డిట్టు అనియె చూచి. 1% 

త్వరగ లెమ్ము సుమంత! నీవరిగి బలము 
కూర్చుటకు బలముఖ్యుల గూడ నిటకు 

వచు నటు చెయు మారాము వనము నుండి 

వచ్చునటు చేయవలె లోక భ్యదమునకు. 1069 

భరతు డిటు అనన్ సూతుండున్ [పకృతి వరుల 
బలము ముఖ్యులసఖి రాజ వైశ్య వృషల 

_వాహ్మణులం బిల్చె వారు నశ్వములం గరుల 

ఖరరథాలనాంటెల గూర్చి యరిగి రపుడు. కేరటే 

అన్హల వడి లేచి నిత్యకృత్యములు. జరషి 

రథము నెక్కి భరతు డేగె రాము జూడ 

| అతని ఘుందె మం|తిపురో హి తాదులెర్లి 

రవి రథము పోలు రథహయాల్ నజ్రిప్ వనికి, itp 

చేరి రగా 'వేలగేజోల నర్వదియు "వెల్ సత్స్యందనాలన్ ధను 

.ర్థేరు పల్ పౌరులు పూన్చి వేగ భరళ్తున్ రాట్ఫూను వెన్వెంట బో 

యి మూరల. .హాయంబు, లెక్కి. చనినా రీయెల్ల దేశస్థులున్ 

'ఖరేతున్' థిటిన్ సత్యవంద్రుని వశిన్ మన్నించి వెన్వెన్మనే. 1689 



లర్ కె కాదులతో (ప్రజలు వనికి పోవుట _ రామాయణసుధ' 

కైక సుమిత యశస్విని 
యౌ కౌసల్యయును రాము నతినడి తేంగా 

వీకస్ సంతోషముతో 

నా కానలం బడిరి (శేష్ట యానంబులపై . 1864 

జలదశ్యాము నుహాభుజున్ స్థిరబలున్ సత్యవతున్ రాముం గ 

న్నులతో నెపుడు చూతుమో యరసి మున్ముందె మామా వ్యధల్ 

తొలంగించున్ జగదా_ర్హి నాశనశరుండున్ బీకటుల్ బాపి ర 

శ్ళుల సూర్యున్ బలె నంచు. జెప్పుకొనుచుం' బో సాగి రార్యుల్ జనుల్, 

1005 

ఇటులే వేయి విధాల. జెప్పుకొనుచున్ హృష్టైత్ములై యొండొరుల్ 

పటు హ_స్తంబులం గౌంగిలించుకొనుచున్ బల్గొధలున్ వృ త్తముల్ 

ఇటు లట్ల౦చును నాటి నేటి కథలెన్నే. జెప్పుకొంచున్ హుటా 

హుటి గేరింతలు కొట్టుకొంచు. జనినా రూరిగి తన్నాగరుల్. 1868 

వ. నుజీయు కోభనులై న మణికారులును, కుమ్మరులుము, సాలెవాం 

డును, శస్తో)వజీవులును, నెమిళ్ళు పట్టుకొనువారు, అంపములతో. బనిచేయు ' 

వారు, మణ్యాదులకు మెజుగు పెట్టు వారును, దంతపు బని చేయువారును, 
వెల్ల వేయువారు, గంధములు చేయువారు. కమసాలులు, క౦0బళ్ళు ఉఊతుకు ' 

వారును స్నానము చేయించు వారు, ఒడలు పట్టువారునుు వైద్యులును, 

పొగ వేయువారును, మధ్యకారులు, రజకులును, కుట్టుపనివారును, గొల్లలు, 

(గామ వృద్ధులు, శై. లూషకులు, పల్లె వారును పనినారును భరతుని అనుస 

రించి వెళ్ళిరి, సైనికులు, యోగులు పేదచే _తలై న [బాహ్మణులు ఎద్దుబండ్ల తో 

చేలకొలదిమంది భరతుని అనుపరించిరి, వీ రరెదణు రథములు, అశ్వములు, 
ఏనుగు లెక్కి గంగవై పున అ పమాదముగ గుహుడు పాలించు శృంగిటేర పుర 

ముపకు వెళ్లిరి అట్లు ఆ సేన చక్రపాక పక్షులతో రమ్యముగా నున్న "గంగా 
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నదికీరము చేరగా వాక్య కోవిదుం డగు భరతుండు సైనికుల యభ్మిపాయము 

తెలిసికొని నేడిక్కడ విశ్రాంతి తీసికొని రేపు ఈ నదిని దాబెదము, స్వర్గము 

పొందిన రాజునకు ఈనదిలోనికి దిగి జార్థ్వదై హికమునకై నీళ్ళు వదలెదను. 
అని చెప్పగా ఆయమాత్య్యు లట్లై యనిరి. అపుడట్లు అక్కడ విడిన ఆ మహిత్ము 

డైన రాముని మరలించు టెటులా అని యాలోచించుచు నట నుండెను. 1867 

అట్లు గంగ దరి గల సై న్యంబు చూచి. 

తనదు జ్ఞాతుల రప్పించి యనియె గుహుడు 

యరయిం డిసిన యంబుధి యట్టు అంతు 

లేక యున్నది మది విచారించి చూడ. 1868 

ఈ, కుబుద్ధియౌ భరతుండె యిపుడు తనకు 

తానె యెజ్టకాంచన చెట్టు ధ్వజము గలుగు 

రథముపై వచ్చె. గాబోలు రాముం జంపి 

పిదప మనల. జంవుటకును వెడలె నేమొ. 1869 

దాశరథి రాముండో నాకు. దగిన సఖుడు 

అవసరమ్ము రావచ్చు మీ రండ జేటి. 

నెల్లం గాచు మాంసాశనుల్ పల్లె పార్మడ్రు 

రాముకై తయారె యయి తీరాన నిలు(డు. 1310 

రాము గెడ భరతుండు |ప్రహర్షమున నున్న 
నింక సేనను గంగదాటింత మలరి. 

ఆని పలికి మధుమాంస మత్స్యముల గుహుండూ 

కాన్మఅను తీసికొనిపోయి కనెను భరతు. i671 

అట్లు గుహుడు రాగ నుమంతు డపుడుం భరతుం 

జూచి యనె నమత, సమయజ్ఞురతైయగ్యుచు. . 

కబదిగొ జ్ఞాతులతో వచ్చె వృద్ధ గుహుడు 

నీదు నన్న ? సఖుండు వనిక్, చేర్చుకా౭డు.. blir 
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సరిగ కొకుట్ట 1 గుహుడు నిషాదరాజు 

నిన్ను. గనెడి గాక, రామలక్ష్మణులు సెచట 

నున్నవారొ గుహుడు రాము నునికె యెజుగు 

అన భరతు. డనె నను గుహుం డరయు౦ గాక ! 1873 

వ. అనగా అపుడు 184 

త్వరగ భరతు ననుజ్ఞచే వచ్చి గుహుడు 
నము డయి జ్ఞాతిసహితుడై భరతు. బలి 

ఇదియె మీ యిల్లు మీసే వ యిడక మోస 
గించితిరి, దాసునింట వసింప వలయు. 1875 

: ఈనిషాదులు తెచ్చిన వివిగొ వేళ్ళు 
పండ్లు, నెండుది పచ్చిదౌ పలల మిదిగొ 

సేన నిశ యిటనుండి భక్షించు. గాక 

పూజ లివి మావి కొని రేపె పోవ వచ్చు. . 1876 

అని గుహు6 డన మహా పొజ్ఞుం డై న భరతుం 

డిట్లు యు క్ర యు _క్రముగ వచించె నపుడు 

నీదు గౌరవ 5 మేము "గహించినటై 

అన్న సఖుండ నీమము గొల్వ 3 నెన్ని యుంటి. 1877 

ఇటు మహిళే జు డని వచియించె మరల ' 

ఆభరద్వాజు న్యాశమ నురుగ నెట్లు 

_ ఏము పోవగా వలె చెప్పు మీపథంబు 

గంగతటినుండి పోవ దుర్గమము కాన... 1878 

వ. అని భరతుడు పల్మ వినీ ప్రాంజలి యయి గుహుం డిట్ల నియె. 

1879 
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(ప్రాంత మిది యెజింగిన పల్లె వాండ్లు నీకు 
సాయముగ వత్తు నేవత్తు సాయముగను 
ఏమి యెవరిబాధింపని రాము నెడల 

దుష్టభావన నేగ కుందువు గదయ్య. 1880 

ఈ మహాస్రైన్యమును జూడ నెంతొ నాకు 

శంక పొడముచున్నదివోలె చాల దోచు 

అని గుహుండు పల్కు నాకాశ మట్లు మిగుల 

స్వచ్చు. డగు భరతు. డనె 'స్నేహంబుతోడ. i681 

ఒకని. గష్టపెట్టుతటి రాకుండుం గాక 

ఈవు నను గూర్చి యిపుడు శంకింపందగవు 
అట్టి రాముండు ద్యెష్టుండు నన్న నాకు 

తండిలాగునం గొల్లు సంతతము నతని. 1862 

ననమునం దున్న కాకుళ్టుం బట్టనంబు 

నిపుడె మరలింప నేడిదె యేగుమంటి' . 

వేఅయిన బుద్ది నీమది పెట్టుకోకు. 
ఏను గుహ ! సత్యమునె వచియించు చుంటి. 1869 

వ. అని భరతుండన నుప్పొంగి మోమున హర్షముతోడ గుహుడు భర 
తునితో నిట్లనియె. 1864 

మేలు | ధన్యుండ వీవు నిన్ బోలువాండు 

జగమునంతట వెదకిన. నగపడండు 
వీమి శ్రమలేక వచ్చిన యిట్టి రాజ్య 

మిట్టి త్యజియింప సిద్ధమౌ నెవడు భరత! 105 
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జగములందు నీకి ర్తి శాశ్వతమ యగును 

రాము. గష్టాలనుండి మరలు చుంట 

ఇట్లు గుహుడు భరతుతో వచించుచుండ 

సూర్యు ప్రభ తగ్గె ర్యాతియు. జొచ్చె నపుడు, 1888 

కాని వ్యధల్ పడందగని క[మగుణున్ భరతున్ మహాత్ము, ధ 

ర్మానతు, నంత సత్వరము రాముని గూర్చిన శోకవహ్ని యా 

మేనునం జొచ్చి మండి కడు మీటి దహింపంగ జొచ్చె రాట్సుతున్ 

లోనను లోనె చొచ్చి తరులోంబడి కాల్చు దవాగ్ని పోలికస్, 1887 

వేదనాగ్ని చేత. దగులఈ బెట్టం బడిన 

భరతు నొడలి యంతట నుండి యురలె చెమట 

భానుకాంతిచె తపియింపంబడిన యట్టి 

హిమ నగమునుండి మంచు (సవించు నట్లు. 1888 

మదిలో ధ్యానమె చూర్ణమౌ శిలల సంబాధంబు, నిట్టూర్చులే 

గద యాజేగురురాళ్ళు, దై న్యమ్మోదుమ్మగామంబు, దుఃఖాధులే 

తుది శృంగంబులు, మోహముల్ విడిన జంతుల్స్ శోక తాపంబె యో 
షధి వేణు వజ మెన దుఃఖగిరి స్వేచ్చన్ (గ్రమ్మెం గై కాసుతున్ 1889 

కలంగిన మాన సానం గడు కష్టము పొందియె సంజ్ఞ లేకయే 
యలరండు, శాంతి పొంద డెద నాని పొందును మండనుండి యే ' 
వెలింబడు నావు బోతువలె వే భరతుండు మహానుభావు డె 
గ్గులు గనం జూచి యాగుహుండు గుచ్చి కవుంగిట, ౧గూర్చెనూరటన్ 

1890 
వ, పిదప అడవులందుండు గుహుడు అపమెయుం డగు భరతునితో 

మహాత్ము డైన లక్ష్మణుని సద్భావమును ఇట్లు పలికేను, శరములు చాపము 
కత్తిని ధరించి యన్నగారి రక్షణకై. యున్న లక్ష్మణునితో నేను అట్లుపలికితిని 

1091 
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ఇదిగొ నాయనా! సౌఖ్యము నీయందగిన 
యీశయనము నీకొజకుం గల్చింపబడియె 
రాకుమార! మిక్కిలి నీవు | శమము పడకు 
ఊరడిలి హాయిగా నిట బరుండవయ్య. 1592 

పొటు లివి యెల్ల మాకలవాె సుమ్మి 

ఈవెపుడు కష్టపడు టన్న దెజటుంగ వయ్య 

రాఘవుల రక్షకై మెము రాతి యెల్ల 

మేలుకొనియె యుందుమ యవలీల నిపుడు. 1092 

ఇంక రాముని కంటె వేజెనండు నాకు 

నిష్టతముడై న వాండు గన్నింపం డెటను 

ఇటు వినుము సత్యమేను వచించుచుంటి 

అట్లు సత్యముతో నొట్టు పెట్టుకొందు 1894 

ఇతని యన్నుగహంబుననె యీ జగమందును గొవృ కీర్మియున్ 

అతిగ ధనంబు ధర్మమును నర్థము .పొందితి నెంతొ కేవలం 

బతనిని జానకిన్, ధనువు నేనును జ్ఞాతులు దాల్చి కాతుమీ, 
మతి గని నట్టి దవనము మానక గెల్తుము సేనవచ్చినన్. 195 

ద. అనీ యిట్లు మెము మహాత్ముండైన లక్ష్మణునితో అనునయించి 

చెప్పంగా ధర్మమునె చూచిన యాతండిట్లు మహ్ము అనునయించెను, 108 

అనఘా! ధర్మ మెజుంగు నీవిటుల మమ్మత్యంతమున్ జ్యాగతన్ 
కని రక్షించుచునుండ మాకెటుల నింకన్ భీతి వర్తిల్లు వై 
ననుగానీ రఘురాముం డుర్వింబడి యుండన్. వాకెటుల్ న్మిదవ 
చ్చును సౌఖ్యంబుగ నెట్టులుందు? గవచ్చున్ రాము డిట్లుండంగన్. 

167 
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ఎతని సురాసురాదు లెదిరించి సహించుట కై నం జాలరో ' 

ఎతండు శ్రమించి మం్యతముల నెంతొ జపించుటచే అభించెనో 

ఎతండు నొకండె యాదశరథేశుని కెంతయు నిష్టుం డయ్యెనో 

యతడిటు సీతతో ందృణములందు సుఖంబ పరుండెం జూడుమీ 198 

ఇతడిటు గెంటివేయంబడ నింక విభుం డిటు లెంత కాలమో 

(బతుకండు: ధాాతియో విధవరాలయి పోవును సత్వరంబుగన్ 

అతిగను నేడ్చి యేడ్చి శమ నంది యిం కేడ్వంగ' లేక యింతులుస్ 

కి దింబడి యుండ మెడను నిశిన్ విడుగుల్ పడిమాని నట్ల గున్. 1000 

సతి, కౌనల్యయొ, నాదుతల్లియును నావంతేని యీర్యాతి జీ 

వితమున్ నిల్చెద రంచు నెంచ నెటొ జీవింతేని యీ రాతి యే 

సతి నాతల్లి యొ కొంత కాలమటనాశ_తుఘ్ను కై చూచుచున్ 

[బతుకన్ వచ్చును, రాముమాత యింక జీవంబుల్ త్యజించుంగదా 

1900 

అను రక్కపజతో నిం 

డినదై సౌఖ్యంబు కూర్చి నిఖిలమునకు (దీ 

8ని జరపి యయోధ్యయు నదె 
జనవతి నశియింపం జూచి సరగ నశించున్. 190 

ఆ మహిత్ము;డౌ జ్యేష్టుని. రాము గనగ 

అమహాత్ముండౌ పతి నిల్బుం బాణ మెటుల 

నృపతి వశియింపం గౌసల్య మృతిని గాంచు 

పిదప నాతల్లి యును మెను విడచి పెట్టు. 1902 

అవల నశియించె నశియించె ననుచునపుడు 

ఆత్మ కాంక్రత మీడేర నందువల్ల 

._ రాజ్యుమున రాము నుంచక రాజు పోను 

_ ఇంక పితృకర్మచేసి సుఖింతు వారు . 80 



అయోధ్యకాండ (1784 నుండి 87వ సర్గ 859 

నడివీధుల్ రమణీయ మౌచు వెలయన్, నల్వీధులస్ మేడలన్ 
'కడు వేశ్యల్ చెలువాందంగా రథ తురంగానేకప (శేణులున్ 

నడువన్ వాద్యములన్ ధ్వనింపం |బజలున్ గళ్యాణముల్ తీర సం 

దడి హారల్ పిత రాజధాని నింక నానందిం|తు కాంబోలునే 1904 

[బదుకునె తండి మేము వనవాసమునుండి పురంబు (కమ్మజన్ 

ముదనునం జేరి ధార్మికుం గనుంగొనం జాలుదుమే కృత (పకి 

జ్జ దరిసి సౌఖ్య మొందుదుమె చొచ్చి యయోధ్య నటంచు లోం బడే 

పదె నిలుచుండె యేడ్చి వగవన్, గనలేక ర్మాతియే చనెస్. 1905 

ఉదయమున రవ్నిస్వచ్ళ మై యుండు నపుడు 

అటుల గంగానది తటాన జటలు గూర్చి 

నారబట్టలు విలుకత్తి మీఅ వారు 

నేను దాటింప, నతి చూడ నేగినారు. 808 

అని గుహుండున్ వచింప విని య్మృపియమున్స, భరతుండు నస్టై నె . 

మ్మనమున ధ్యానమొంది, సుకుమారుండు వీరుడు సింహమున్బలెన్ . 
ఘన మగుస్కంధముల్ గలుగు కంజ విశాల విలోచనుం డదే 

క్షణమున. దేటి కూలెం బరుషాంకుశ విద్ధ గజంబుపోలికన్ 1807 

మూర్చిలిన భరతు వివర్ణ ముఖముతోడ 
భూమి కంపానం బడు చెట్టుం బోలెం జూచి 

గుహుండు కుండ్కె శ్యతుఘ్నుండు కూడ భరతుం 
జూచి (గుచ్చి సంజ్ఞను వీడి _నుక్కి యేడ్చె. . 00 

అపుడును భరతుని తల్లులు 

ఉపవాస కృశేతె యయి కృవణోత్నుకలగుచున్ 

విపులం బడు భరతు చుట్టు వి 

లపింపం గౌసల్య భరతు లాలించి కడున్, 1208 



960 భరతుడు గుహునితో మాటాడుట _ రామాయణసుధ 

తన తనయునివలె దరి నిడు ' 

కొని కవుంగిట | గుచ్చి మీగులం గుందుచు నపుడున్ 

కనుంగాని'యీ విభముగ తా, 

ననె వాతృల్యంబు పొంగ'నాభరతునితో.. 1210 

నాయన! యేది యేన్ తనువునన్ వ్యధ గూర్చదు కాదె రాట్కులం 

వీయది నీయధఢీనమయి యిప్పుడు నిల్బడె (భాతలేగ మీ 
నాయన పోవ నిన్నె గని న్యాబదు కంతయు నిల్చ్బుకొంటి, నీ 
వె యింక మాకు-నీభువిని నెల్లరకున్ గత్తి దిక్కు నన్నియున్. 1811 

శ్యామలగ్యాతుం డేకసుతుం డంగనతో వన మేగినట్టి యా. 
రామునీయందు. గాని మతి లక్ష్మణునందునుగాని య పియం 

'జేమి వినంగలీదుగద యిప్పు డటంచును నేడ్చుచున్న యా 

రాముని మాత యూరడిల రమ్యగుణుం డని వాకొనెన్ గుహున్. 1112 

ఏమి భుజించి యెచ్చట వసించెను నన్నయ లక్ష్మణుండు తా 

నేమెయి నిదచెండె తిని యెచ్చట సీత పరుండెం జెప్పుమీ 
యోమహితా? గుహాః యన గుహుండును సంతస మంది చెప్పె నా 

రాము "| బియాతిధిరి గని కరర: బెటు పీతిని నాచరించెనో 1913 

చిన్నవి పెవవి' భక్ష్యము 
'లెబైష్ననను బండ్లు తెచ్చి యిడితి భుజింవస్ 

అన్నియు రాముడు గొనకే 

* కన్నన మటజి పంపి వై చె క్ష[తియు.డౌటన్ 1914 

* క్ష్రియుడు "వేదములు చదువుట యజించుట, ఇచ్చుటచేయవలయునే 
కాని వేదాలు చెప్పుట యాగము చేయించుట పుచ్చుకొనుట చేయరా దనిహూర్వ 



అయోధ్యకాండ (87వ సర్గ లకి! 

మే మెపుడిచ్చుటె కానీ 
యేమియు [గహియింపరాద యిటు లని యనుచున్ 

రాముండు మహాత్ముండే 

యీ మెయి బతిమాలి చెప్పె నెంతయు. (వీతిస్. $19014 

లక్ష్మణుండు తెచ్చి నట్టి జలంబు లొని 

సిత్రతోడ నాండు నుపవసించి నియతి 
పిదవ లక్ష్మణుండును గూడ నుదక మానె 

ఇట్లు మువురు సంధ్యను నుపాసించినారు. 394 

అవల సామ్మితి శభమైన యాస రణము 

బరి సులు తెచ్చి రాముకై స్వయముగానె 

చేయ నట నన్న కూర్చుండె సీతతోడ 
వారికాళ్ కడ్డి సౌమి| కతి వక్క శకేగై. 2914 

* ఇదె రాముండును సీత పండుకొని ది|దింపంగ నౌగార చె 

ట్టిదె యాయాకుల గడ్డి పానుపును నిందే యంగుళి తాజణముల్, 

గదియంగట్టిన నిండు టంపపొదు లింకన్ వెన్కనే యుంచి యా 

" యదనన్ వింటిని నెక్కు పెట్టి నిశయం దాతమ్ముడో మేల్కొనెన్. 1818 

అవల గొప్ప ధనుస్సును నమ్ము హొదిని 

తాల్చి లక్ష్మణుం డున్నట్టి స్థలినె యుంటి 

విల్లు దాల్చి _శదగ జ్ఞాతు లెల్ల రాంగ్ | 
దొ రథ క రా 

ఇండ సముడై న రాము రక్షించు కొఅకు, ‘1913 

* సీత పండుకొన్న గడ్డిపానుపును వాల్మికి వర్ణించెను కాళిదాసు శకుంతల 

వూలపొన్నును వర్ణించెను. 



862 భరతుడు రామునిస్థితికి వగచుట _ రామాయణసుధ 

అది వినిమం తులతో నే 

ర్పు 6దనర నాగారచెట్టు మొదటికి భరతుం 

డదటునం జని రాముని సె 

జ దడవి చూచియు వచించె జననులతోడన్, 

ఇదిగో రాతిరి యామహాత్ముండును న్నిదింపంగ నొప్పారు చో 
టీదిగో నిందె మహానుభావుడు బుధుం డిట్లట్లుదొర్హం జుడీ 

మృదులాంగుం డగు నట్టి దాశరథియున్ పృథ్వీతలం బందిటుల్ 

నిదురింపందగు వాండుకాండడ యకటా! నిదించె నెల్లేగతిన్. 

[పొసాద శిఖరాగ భాగాల బంగారు 

వెండి పర్యంకాలC బండు వాడు 

విరి సెజ్జం జందనాగురు ధూవ మింపొర 

దొరలుచు శుకగితు లరయువాండు 

గీత వాదితాలం గేలి కంకణ నాద 
మును మృదంగధ్వనుల్ వినెడు వాండు 

వంది మాగధ సూత బహువిధ స్తుతి కథల్ 
వినుచును లేచి మేల్కొనెడి వాండుం 

అట్టివాం డిప్ప డిటు నేల నెట్టు పండె 

నిదియు నమ్మ దగని యట్లు మదికిం దోచు 
సత్య మిది నాకు తోచును స్వహప్నముగను 

ఇందు నామది వా మోహ మందుచుండె. 

కాలమునకంటె కడు బలశాలి యెన 

దై వతము' లేదని మదిలోం దలంచుచుంటి 
ఆ దశరథ మహారాజు నాత్మజుండె 

యయిన రాముండు భూతలిపయిం బరుండె. 

గ 

1920 

1921 

1922 

1923 . 



అయోధ్యకాండ (1920 నుండి 88వ సర్ష లప 

అల్ల జనకమహారాజు నంతవాని 

కూతు రగుసీత |పియరూప కోమలాంగి 
గురు దశరథమహారాజు కోడ లయ్యు 

రాముదయిత పండవల సె భూమిపయినే. 1924 

ఇదె మాయన్న పరున్న గెడ్డివజు పిందేయన్న యీబెడ్డ లం 

దిదె గాత్రమ్ముల దొర్ల నల్లిన తృణం, విందేకటా 1 సీత వ 

య్యద కొంగుంచి పరుండం బట్టువగు నాయాదారపుం |పోగు లిం 

దుం దగులొన్నవి, యివ్వె యామె నగలందున్ రాలు జాళ్వాపొడుల్* 

1925 

వతికి సుఖం బగుశయ్యయె 

సతికిస్ సుఖ మౌను గాన జనకాత్మజయున్ 

అతి సుకుమారియె యయు్య్యును 

ధృతిమతియై దుఃఖ మన్న దెజుంగక యుండెన్. 1888 

ఎటువంటి (కూరుండ నకట ! 

యిటువంటి కఠినపు శయ్య నింతియు తానున్ 

ఎటులన్ పరుండెను గదో 

యిటు రాము డనాఢు డట్టు లిట నావలనన్. 527 

ఇటులన్ రాముడు సార్యభౌమకులమందబే జన్మమున్ పొందియున్ 

ఇటులన్ సర్వజగాల సమ్మతుడునై యెపారి సా[మాజ్యమున్ 

[తుటిలో వీడియు సర్వలోక హిళుండ్లై యీర క్త నేతుండు న 
క్కట 1 వాధల్ గనరానివాం డెటులహా | కట్టా | వరుండెస్ ధరన్. 

వరికి 

ఆవద వచ్చిన యప్పుడు . 
నీపగిదిని రాము ననుసరించెను గానన్ 

ఆపావన లక్షణు* డయి | 

యేపాజెడి లక్ష్మణుండె యింక ధన్యుండౌ L329 



"064 ఇంక నేలపై బరుందునని భరతుడనుట- రామాయణను ధ 

సతిని ననుసరించిన యా 

సతి సీతయొ యెంతధన్య జగముల లోనస్ 

అతి ధర్మాత్ముండె యయిన 

యతండే లేని మన [బదుకొ యావద పాలే. 1920 

ఇక్కానకు రాముడు చన 

నక్కట ! యాదశరథుండు నమరుండు కాంగా 

చుక్కాని పట్టు వాండే 

చనెక్కానని పృథధివివోలె నెమ్మది దలంతున్. 1931 

రాముండొ వనికి జన ను. 

ద్దామపు వీర్యంబుచేతం దగం గాచెడి యీ 

భూమిని మనస్పుచేతను 

నేనుహిపతి కోరి యా|కమింప(డు జగతిన్. 19:2 

పొకారంబులు గావ రెవ్యరు, గజాశ్వాలెవ్వరున్ గట్టంబో 

రీకోటన్ దల్పులు మూయ, రెవ్యరును రక్షింపంగం బోరిపురిన్ 

కోకా ర్తిన్ వ్యధ పొంది సై న్యము లిటన్..,నుక్కెస్ మహాపాయతస్ 

గె కోకన్ రిపు లా క్రమింవరు విషాన్నం "బట్టు లీరాజ్యముస్. 1908 

ఇది మొడలు నేలమీందనె . 

నిమురింతును గడ్డిమీందనేనిం బరుందున్ 

ముదమున పండ్లును దుంపలు 

పదపడి తినుచు నింక నారబట్టలే దా లున్, 1004 

సదునాలు గేండ్లు పనమున 

వదపడి వసియింతు వేళ్ళు వండ్లును తీనుచున్ . 

ఇదిగో నింక |పతిజ ను స్రీ త్ 

'ర్చెదం గావున మిధ్యగావు చేసిన ్కపతినల్. . . 195 



అయోధ్యకాండ (1939 నుండి 88వ సర్గ్ర 88 

అన్న కొజ కయి వనంబున 

నున్నన్ శతుఘ్ను డింక నుండును నాతో 

అన్న ననుసరించియె యింక 

(కన్నన లక్ష్మణుండె యుండి కాచు నయోధ్యస్, =. న. 1000 

మతియు నయోధ్యను ద్విజులును | jp 

కర 'మభిషేకిం్యతు గాక కనుంగొని రాముస్ 

మతి నాయభీష్టమును నింక 
నెల వేర్చెదరా మజటీంకనేనియు దెవుల్. లం శేవీ?7 

శిరసును వంచి స్యయంబుగ 

పరిపరి (బతిమాలిగ్టిమిగులం (బార్గించిన నేన్ ౨? 
థి es 

మరలనిచో చీవరకు నే 

నరణ్యమున నుందు నాళ డపుడేస్మరలుస్. Ee: 

భరతుం డాగంగ యొడ్డున బండి ర్యాతి 
ఉదయమున లేచి శతుఘ్నుంగదిసి పల్కె 
లెమ్ము శతుఘ్న ః$ యింక న్నిదితివేల ' ౫%)? 
పిలువు! గుహుడు దాటించును వేగునదిని. "TT 1950 

మనయన్ననె తలంచుచు మే 
ల్కొనికిని న్మిదింప లేదు కూడను ర్యాత్రిన్ 

అని భరతుడు వచియింపంగ 
ననె శతుుఘ్నుండు నేను నట్లగె యుంటిన్ గా" ౪8 

అనుచును నరవరు లొండొరు 
లనుకొనుచుండగం గుహుండు ,పాంజలి యగుచున్ 
అనెకాకుణ్ళ్చా! సుఖని 

[దను కంటివెగద కుశలమె తగుసై న్యంబున్ il 



ఇ చతాజటి 
ey క] ee pe 

అని స్నెహంబున గుహు. డన 

విని రాముని వశమునందు వెలసిన భరతుం 

డనెరాజ!- నిశ సుఖము, మము 

గనికొల్తువు, దాట (జేయుగంగను మమ్మున్. 

అన విని గుహుం డంతటం జని 

తన జ్ఞాతిజనంబుతోడ తగం జెప్పగ వా 

రును లేచి యయిదు వందలు 

గొని తెచ్చిరి నావ అపుడు కొలంది క్షణాలన్ 

వతియును స్వస్తికము అనెడి. 

నరఘంటల నొప్పి వేగ వర్విడు నావల్ , 

దరి నిడి మణి స్వస్తి కమను . 

వరనందిని గుహుడుతెచ్చె భరతునికొటికై 

వడి భరతుండును శతు. 

ఘ్నుండు కౌసల్యయు సుమిత్ర క్షోకీవ సుతుల్ 

విడక పురోహితు(డును గుర్కు 

లెడస్త్సరకులతోడ ద్విజులు సెక్కిరి నావన్. 

ఆవసతుల6 గాల్బు భటులు 

జ్రేవల దిగువారు ఘటము లీడ్వ్చెడి వారున్ 

కావించెడి ఘోషలు దివి | 

కావలి దాకను జనుచును వ్యాప్తము అయన్, 

జెండాలు గలుగు నావలు 

నిండారుచు€ బల్ల వాం(డ్రు నెఅిపంగ 6దామై 

 మండుగ (ప్రజ సెక్కించుచు 

డండై. శ్రీ ఘంబుగాయగ దరలిస్ నదిలోం '' 

జ సా” భరతాదులు గంగను దాటుట = రామాయణసుధ 

1942 

1948 

1944 

1949 

1916 

1947 



అయోధ్యకాండ (68వ సర్గ wT | 

కొన్ని పడంతుల తోడన్ 

కొన్ని తురంగములతోడ కొన్ని ధనాళిస్ 

కొన్నియు యానంబులతో 

(కన్ననం బై ల్లేజి చనియె గంగానదిలో. 1948 

అత భి యొడ్డున జనములు 

నాతతి దిగ బల్లె వాండ యందజబు బంధుల్ 

పీతిని దండములను గొని 

యాతల నీతలను నీది యాడిరి లీలన్. 1949 

ధ్వజములు వింతగ గట్టిన 

గజముల మావటులు మీజి కడువడినడపన్ 

ధ్వజములు గల గిరు లటు ల. 

క్కుజముగ తోపంగ దొడంగె గంగానదిలో. A958 

కొందజు వడవల నెక్కిరి 
కొందజు జలకుంభములమీదం గూర్చొని. దాటన్ 

కొందజు బాహా బలములు 

నందముగా. జూపి దాటి రానదిలోనన్. ug 

అటు పల్లెవార్శడ్రు పల్షతిం 

బటుగతి దాటింప గంగ స్వయముగ నలరెన్ 

ఇటు ధ్వజయుత ఫేనయుం జనె 

* నరు మ్మెతపు మూర్తమునం (బయాగ వనంబున్, ie 

షా మైత్రముషూర్త ముప దయమ్వూముదలుకొని మూడవ వము హూర్తము 

Li 



965 భర ద్వాజ్యాశమమునకు భరతుడు వెళ్లుట _ రామాయణనుధ 

భరతుండు మహాత్కుం ణా 

తజి సేనను వి శ్రమింవం దటమున నిలి పెన్ 

మజి యచట భరద్వాజుని 

నర_ు వెడల నంత బుత్విగార్యులతోడన్. 1955 

అభయు న్ దై వపురోహితున్, సుచరితున్ స్పచ్చాత్ము (బహ్మజ్ఞు బూ 

జ్యూ భరద్వాజుని జూడ నెంతయు మనం బుజ్టూత లూగింవంగన్ 

శుభమై సుంవరమై యనేక తరులన్ శోఖిల్లి రమో్యటజ 

వభకో శాంతముతోడ వరిలెడి యాస్యచ్బా్రమంబున్ గనెన్. 1954 

కని కోశంబున నుండె సైన్యముల వేగన్ నిల్పి యామంతులున్ 
తనతో రాగ, వరా స్త్ర శస్త్రము అటున్ వర్జించి, ధౌతంబునై 
వినతిం జూపెడి పట్టువస్త్రములనే వేడాల్సి,' 'పూజ్యాన్ పురో 

ధను మందుంచుకుపోయె. గాల్నడకనే తత్పూరుష్మశేస్టుండున్ 1005 

అనఘ భరద్వాజుని ద 
ర్మనమును చేయగ భరతుండు మంతుల నటనే 
కని యాపి భరద్వాజుని. 

కనంగ పురోహితునితోడం గన్నన నేగె 1906 

© 

_పథిత భరద్వాజ ఘనతవస్వి తటాల్న న్ 

కదలి తన యాసనంబున' 

నెది యర్భ్యము నర్హ్యము ననియెను శిష్యులతో 1957 

దర్ జేర్సుకొని వసిష్టుని 

భరతునిచేత మిగుల నభివాదితు. డగుచున్ 

భరతుని దశరథసుతునిగ" 
నెజింగె. భరద్వాజుడు “సునధృతతేజుండున్ ॥ , ig” 



అయోధ్యకాండ (1855 నుండి 88వ నర్గ్ర 960 

వారి కర రవము పాద్యము పండ్లు నొసంగి 

కులముస్ నమోధ్య బలమునం “గోశమందు 

మం|తులెడ మ్మితులందు కిమంబు వరుస 

నడిగె, దశరథమృతిం దెల్చి యడుగం డదియు, 1959 

ఆ వసిష్టుడు భరతుడు నతని గూర్చి 

యగ్ని. గూర్చి శిష్యులంగూర్చి యఖిల తరులఈ 

గూర్చి మృగపక్షితతింగూర్చి కుశల మడుగ 

'క్షేమమె యని యనియె రాము (ప్రమ నెంచి. 1960 

క్షితి రాజ్యంబును నేలు నీవిటకు రాం గృత్యంబు లేమయ్యె నా 

మతి నీసంశయమే జనించెం జెపుమీ మచ్చి త్తమున్ నీవయిస్ 

ఆతి శుద్ధంబుగ లేదు శ తుదమనున్ గౌసల్యకానందమున్ 

మతిం గల్లించెడి రాము సీత ననుజున్ బంపించి రికానకున్, 196! 

స్తీ మాటల్ విని “నీవు కాన బదునాల్షేండ్లుండు” మంచున్ భువిన్ 

ఏమాన్యున్ సుయశన్కు స్వీయపిత శాసించెంగదా, యాయఘం 

జేమీ చేయని వాని కాప్తులకు దుష్కృత్యంబు గావించి యెం 

దేమీ కంటక ముండ నట్టులుగ భోగింపంగ వాంఛింతు వే. 1962 

అని యామౌని వచింస నప్పు భరతుం డంతస్ భరద్వాజునిస్ 

గని వల్కెస్ “కట ! హా ! హతుండ నను నింకన్ బూజ్యులుంగూడ ని 

ట్లనెలో నెంతురు, దోష మేమియును నాయం దున్నటుల్ నే దలం 

వను, నిట్టుల్. భగవానుండున్ దలపంగా (వొర్ధింతు మన్నింపుండీ. 1963 , 

ఇది నాకిష్టమె కాదు నాజననియే యేస్లిని యష్నిట్టు అ 

న్నది, నేనో యది యొప్పుకోక యిటు అన్నన్ 'బూరుష శీష్టు ని 

య్యదె (ప్రార్థించి యనుుగహింవంగం, దదీయాం| ఘే ద్వయంబున్ వదే 

వదెక స్నీటను దడ్చి వాలి మరలింవన్ బోవుచుంటిం గదా. 1964 - 



910 భరతుడు భరద్వాజునికి దనతలంపు చెవ్వుట-_రామాయణసుధ 

నను మీరిట్టు లను గహింవంగం దగున్ (ౌర్థింతు మన్ని ంపుడీ 

యనఘా! యిప్పుడు నామహావిభుండు మా యన్నయ్య రాముండు సెం 

దున నుండెస్ దయయుంచి చెప్ప భగవానుండున్ (పసాదంబు చూ 

ప నగుంగాకి యనస్ వసిష్ట (పముఖుల్ _పార్ధింపం బూజ్యు౦ డనెన్, 

1965 

* “ఐది నీకే తగు, పూరుషాగ్య ! రఘులం దిట్లీ వు జన్మించి పే 

రు దగన్ నిల్సితి, పెద్దలిన్ గొలుచుటల్ పూజార్హ శుశూష దే 

హ దమం బాదికి మీరే పెట్టినది పేరంతస్థమౌ 'సీతలం 

* పది నాకుం దెలియున్, దృఢం విదియ కయన్ నిన్నిటుల్ పల్కితిన్. 

1966 

ఇలలో నీదుయశస్సు పెంచుటకు నేనీరీతి నంటిన్ మ టి 
ట్లుల నారాముండు సీత లక్షణుడు తోడున్ నీడలై. ధర్మవే 
తృలునై యుండిన వారి నేనెజుంగుదున్ తద్వార్హ వా[కుత్తు వా 

రలొ యీవేళను చిత్రకూట గిరి భదం బొప్ప నున్నారుసూ. 1887 

ఇట నేడుండియు రేప వెళ్లైదవులే యానాండు మంత్ర్యాళితో 

నిటు వ్మిశాంతిని పొందు, నాపలుకు నిందిట్లి వింకన్ దీర్చి పొ 

మ్మటు కామార్థవిదా:' యనంగ భరతుం డాలించి సత్కీర్తుండం 
తట అఆనాడట “నుండె గె నుదారదృష్టి యయి' తచ్చాంకా శ మోర్వీతలిస్ 

= 1968 

వ. అప్పు 'డాభరతు?' డొయా[శమముననుండ నంగికరించిన భరతుని 

| ఆముని "మా యాూతీథ్యమును స్వీకరింపు మని యాహ్వానించుటయు ఆభరతుం 

డప్పుడు “తమరు ఇది ,వణకె అర ర్భ్యపాద్య ములు వనమునండు అభ్య మగు 

పదార్థము లతో నోతిథ్యము నొసంగిజీరి గదా “అని యనంగ భరద్వాజ 

* విప. - దేహదమంబు = దేహిందియ నిగ్రహము, 
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మహాముని పరిహాసము చేయువాండు వలె నిబ్లనియెను “అవును నేనెజుంగు 

దును నీవు ఏదో దొరికిన దానిని (గ్రహించి "పీతి పొందితివి. కాని యీ 

సైన్యమునకును భోజనపు టిర్పాటు చేయందలచున్నాను. అది నాయభీష్టము 

దానిని మనుజాధిపాః! స్వికరింపుము అని మజియు నిట్లనియె. “969 

బలముల్ దూరమునంద యుంచి యిటు క్షాపొల్మాగః యేతెంచితే 

-బలముల్ నీవెనువెంటం దీసికొని రావచ్చున్గదా యన్న న 

వ్వలం బల్మెన్ భరతుండు నంజలి మొగంబందుంచి భక్తి [వవ 

త్తులతోడన్; భగవంత + మీభయముచే దూరంజె సై సైన్యం బగున్. 

1970 

ఎపుడున్ రాజులు రాజపుత్తులును మౌనీళాః మిముం బోటి పూ 

జ్యవవితాత్ముల కెంతొ దవ్వుగనె సైన్యంబు లుంచందగుస్ 

ద్విపముల్ వాజులు యోధసంఘము ననున్ వెన్నాడు, నవ్వానిచె 

నిపుడి యాను శాంతి భగ్నమగు నంచే నొంటినై వై వచ్చితిన్. 18/1 

అన, రప్పింపుము, సిన నం చునన నష్టా జ్ఞాప యీోయన్ సరే 

యని సేనన్ భరతుండు రమ్మనంగ సైన్యం, బందు రా మౌనియుస్ 

గని యందగ్ని గృహాన నీళ్ళుగొని యింకన్ దుడ్చి యాతిథ్యపు ౦ 

బనికె యప్పుడె విశ్వకర్మ నట కాహ్వానించె నప్పట్టునన్ 1972 

పిలుతుస్ శ్వష్టను లోకపాలురను జజెళస్ దివిస్ భూమిలో 

గల యేళ్ల న్; చనుదెంచి వీరలు సమ్మగంబై న యాతిథ్యముస్ 

సలుపస్ వ రు గాక యంచు మునియుస్ సల్పెన్ శుభా హ్వానముల్ 

జలమున్ మద్యము వీరలిక్రురసముల్ పానీయముల్ గూర్చుతన్. 1873 

వ. 'మతియు దేవగంధర్వులను అహ్వానించుచున్నాను విశ్వావసు 

హాహాహూహూ లను అప్పరసలను గంధర్వ స్త్రీలను షృుతాచిని విశ్వాచీని మ్మిశ 

శశిని అలంబునను నాగదంతను హిమను అది యందున్న హిమను ఇంకను 

నిందుని బహ్మను గొల్బు దేవతాస్త్రీలను అహ్వానించుచున్నాను. త తమ తమ 



$గి భరద్వాజముని భరతునికాతిధ్యమిచ్చుట _ రామాయణసుధ 

వాద్యములతో. గూడిన తుంబురుడు మొదలైన వారిని, ఆహ్వానించుచు 
న్నాను, ఇల్లే యుత్తర కురు వేశములండలి చతర ధోద్యానమును వేష 
భూషణ వస్త్రము లిడుచు దివ్యకాంతలు ఫలముగా గల కుబేర దేవతలను. 
అహ్వానించుచున్నాను. వీరు ఆసమ స్త భోగములను సమకూర్తురుగాక. _భగ 
పంతు. థరు. సోముడు, ఉత, మాన్న ములను. భక్ష్యమ్లును భోజ్యమును చోష్య 
మును వివిథ తేహ్యములను చెట్ల. నుండి రాలిన. విచిత మాత్యముబను వివిధ 
మద్య పేయ మాంసాదులను సిద్ధవరుజితురు గాక.”అని సమాధి. - నిష్ట. డె 
అపతిమ తేజస్సుతో శీక్షా స్వర యుక్తముగా మం; తములు జపించి పలికెను, 
అట్లు పాజ్మాఖ్లుండై ధ్యానింపంగా. _సర్వదేవతల్లు వచ్చి యాయా .వేస్తులు 
తయారుగా నుంచిరి. ముల, దర్జుర పర్వతములను _ తాకి మలయానిలము 
శివముగా, చక్కగా వీ చెన్ను. దివ్య మేఘములు. ఫపుష్పవృష్టిని కురి సెను.. దివ్య 
దుంభులు షమ్లోగినవి. చల్ల ని" వాయువులు, వీచెన్లు. అవ్చరసలు. నాట్యములు 
చేసిరి.దేపగంధర్వులు వీణలు అలపంచిరి.ఆశబ్దము లయగుణాన్విత మైభూమ్యా 
కాశముల (వతిధ్వనించెను. ఆశబ్ధమం ముగిసి నంత భరతుని సైన్య మంతయు 
ఈవిశ్వకర్శ. విధాన మంక్లయే. చూచెను. 1974 

అచట నై డు. యోజనములై యమరు నేఖ 
మెటజిక్షః పల్ణాల్వు లేక యు సరిగ సమమె 
ఇష్లురుచు. గక్లుక్ర పశ్య లం. దీర్చి. నదియు పోతే 
షతిక్ష.బయుశ్ళచె. మద్ది మెచ్చ నాస్నె, ఇలగే 

మారేడు వనస చెల్లలు 'మాడి ఫలపుః 
irs yee | ఎస ఊపేఠక మామడ చెట్లు పండ్ల. 
Ee యనియు. క హం. - చవట పట మస నుత కురులనుండి 

స్ ర! we PEN en "re , ప t+ లో 
మ /. _ "వవీము"వచ్చా పంబువది. చెట్లను దేనీత్నెం 198: 
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1పముఖంబె తనరారు నేను మొగసాలల్ వాజిశాలాశి యు 
తము లుండండగు నాలుగిండ్ల భవనాల్ దర్చించు పాసాద హ 
ర్యృములున్ తోరణ రాజి, పుష్పముల మాలల్ దివ్య గంధాలు వ 

స్రములున్ సర్వరసాలు నాసనములున్ శయ్యల్ తయారై తగెన్,' 

1977 
నలు పల్కల్ సువిశాలమౌ శయనసంతానంబు, నందొప్పు విం 

దుల నేర్పాటగు రుచ్య భోజనములం దొప్పారు ధౌకాచ్చ పా 

(తలు పీఠంబులు ప వల్ల కీలును విహారార్హంబులౌ యానముల్ 
పలు వాగ్యర్ణ్గన లేల నన్ని యును సొంపై యొప్పె నానాగతిన్. 1978 

అపు డాజా నుభుజుండె యైన భరతుం. డాకైక యీ పుత్తు9డున్ 
విపులంబె సకలా ర్త రత్న సుసమావిష్టంబ యౌ సొధమం 

డపమున్ మౌని యనుజ్ఞచేం జొజగ నంతన్ సర్వులై నట్టి మం 

[తి పురోధల్ వెనువెంట సగ కడుం బీతిన్ జెంది రాశ్చధ్యమున్. 1979 

అట రాజాసన మింక ఛ్యతమును దివ్యంబై న వింజామరల్ 

నిటలం బందు. గరాలతో- భరతుడున్ నిండారు భక్తిన్ హుటా 

హుటి వీక్షింది (పదక్షి అంబ్ల చని యెంతో గొల్చి వ్మేమొక్కి హృ 

త్కుటి రామున్స్ గని మంతి పీఠముననే కూర్చుండి. వీచెన్' వడిన్. 1980 

'మొదటన్ మంతి పురోహిత (ప్రముఖు లాముందున్ బలాధ్యక్షుండుం 

శైదపన్ బట్టనరక్షకుం డెసంగ నెమ్మిన్ మౌనియాజ్ఞన్ బయో ' 

నదులే వచ్చి భజింవ రెండుధరులన్ స్వచ్చంబుగా వెళ్ల వే 

యం చగనస్ మీజెను మందిరంబులును (బహ్మాత్మ (వసాదంబుచే 18614 

ఎన్నా భూషలు గల్లు నిరువది వేవురు .. 
రమ్యాంగు లింతుల (్రహ్మపంపె 

ముత్యముల్ వసిండి కెంపులు గల _య్లిర్వది . 

వెవు రంగనలం గుజేరు డఠపె 



a(4 భరతునికి భరద్వాజుని ఆతిథ్యము _“రామాయణసుధ 

పురుషుల గడుం 'బిచ్చి పజచు నిర్వది వేవు 
రను 'సచ్చరలను 'నందనము వంపె 

ద్యుతి సూర్య 'త్రేజులు' తుంబురు నారదుల్ 

భరతు నెదుటం బాడి |పమద మిడిరి 

పుండరీక వొమన 'యలంబునయొ మిక 
కిశియును నృత్యముల "సాగించినారు 

దై వములయందుం జె జై త్యరథాల నున్న 

మూల్యములు [పయాగను జేర మౌని యాజ్ఞ. 1982 

మారెడుళ్' “పయించె మద్దెల్: తాం డచె 

ము తీల యస్" 'రావీచెట్టులు నటించె 

తెగడ చెట్టులును బొట్టుగు చెట్టు. నాగమ 
' ల్లైలు పొట్టివౌచు కుబ్బలుగ నాడే 

అరుగుడు' చెట్లు నుసిరీకలు' నేకేళ్ల 

“మల్లె మాలతి బజ్ మహిళలుగను 

అయి శోగుపోరూ మద్య మొ 'పాయసనమొ |తాగుం 

| డాకలున్న'ను మాంస 'మదిగొ యనిక 

ఇేట్టు అనుచు 'వడ్డెన చేసి శంక మఠయు 

నలుందు' Bran ఇట్టి నదీయడ్డులను' నొకరు 

వ్ మోడీంచి;' రొకోక్క 'సరుని “నపుడు 
ఖమర్ డొ యట్లు ఫేవించీనారు. 108 

వామాక్తు లొక్కండు పాదములే పిసుకుచు 

' యావపాలు రొకండు నశ్వాల “గజముల 
గాడిద లొంటెల సి మీడిరి 

t 



అయోధ్యకాండ (శ్రీవ సర్గ 809 

ఇక్షాషకు వరయోధ బృందాల వాహాల 

కిక్తు లాజలు తెనె లెంతొ యిడిరి 

ఎవరి కెవ్వరి కేది యిష్టమో దానిని 
సర్వంబు (పీతి నొసంగినారు. 

_శగి తినియు నున్మత్తులై! తందనాలు 

నాడి యుప్పొంగి మిగుల సైన్యంబు లెల్ల 

తమదు గుజ్టా లెజుంగరు గుజ్బ్జముల వారు 

మజటి యెజుంగరు స్వగజములు మావటీండు. 1964 

, ఇంక ఆసేనలు సర్వకామములచే తృపాత్ములై గందముల్ 

సకలాంగాల నలంది యచ్చరలతో రంజిల్లి వ్యాకుచ్చినా; 

రింక మేమి యభయోధ్య'కి చనము నిల్ల దండకారణ్య మే 

ని, కనుంగోము సుఖంబ యౌత భరతుండే కేమమౌ రాము౭డున్. 1985 
+ 

భరతుని ననుసరించిన వార లిదియె 

స్వర్ష మని యంచు నృత్యముల్ సలిపినారు 

విరుల దండలు మెడలోన వేసికొనుచు 

నగిరి పాడిరి యిట్టులన్ పరువు లిడిరి. “Ie 

అట్టు లమృతోపమం బైన యన్న ములను 

తినియు దివ్య భక్ష్యము లింకం గనుచు తినంగ 

కోరు చుందురు మది వాంఛతీర దయ్యె 

కాని వారి కడుపొ పట్టకయె చరింతు 1507 

దాస దాసీ జనంబులు. తరుణ సతులు + 

వేల కొలందిగ పేనలన్ వెలయువారు 

మిగుల సంతృప్పి పొందుచు మెలగినారు 

అందజకు నూత్నవస్త్రముల్ |పొహ్హ మయ, శరత 



876 భరతుని సేనకు భరద్వాజుని యాతిథ్యము- రామాయణ సుధ 

ఏన్లు లొంటెలు గాడిద లెడ్లు మటియు 

వారువంబులు మృగములు పక్షి గణము 

అన్నియును తృపితో నలరి తిరిగె _ 

పరు లెవరు వాటి కిడు నవసరమె లేదు, 10౧89 

తెలుపు బట్ట కట్టని వారు తెలియరారు . 
ఆక లగువారు మలినులు నరయరారు 

ధూళి దూసర మైన కేశాలు కలుగు 

జనము లెవ్వరు నచ్చటం గనగరారు, 1990 

మటియు మేకల పందుల నూంసములును 

. నంజుడులు పక్వరనములున్ ఫలరసాలు 

“ముక్కు పుటముల సంతృ ప్రి పుచ్చు నవియు 
మెండుగా. గల్లి యెల్లెడ నిండిపోయె. 1001 

ఫూలతోడ ధ్వజాలతో ఫూర్ణ మయ్యె 
తెలనగు నన్నములతోడ నెల నిండె 
గ యగ. 

ఇండి బంగరు లోహాల వేల కొలంది 

పాాతలను దాల్చి జనములు పరువు లిడిరి. 19008. 

వనుల దరి కూపములు కీర భరము అయ్యె 

కామ దుఘములు గోవులు, చెట్లం గాజెం దేనె 

మధ్యపూర్ణాలు నూతులు, మాంసములును 

నెమళు అవి లేళ్ళు కోళ్ళవి నిండిపోయె. ) 999 

పాతలును వెలు లక్షలు వళ్లి రములు 

పెండి పాతలు కోట్లుగా వరలి యుండె 

పెరుగుతో నీండు కడవలు పెరిగిపోయి 

దోర వెలగపండుల తావి మీటి గుమ్మె. 1994 
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జిలకర కలిపిన తక్రాల నదులు 

తెల్లని పెరుగుల సరసులు నెల్ల నిండే 

పోలకొలకులె యెల్లె డం బరిథ విల్లె 

పంచదార రాసులె మిన్ను మించి పోయె. itd 

తై లములు చూర్ణములు కషాయాలు వెలసె 

నదుల జేవుల నులివెచ్చ యుదక మూరె 
స్వచ్చమయి పండ్లు తో మెడి |బష్బ లొప్పె 

తెల్ల నగు చందనపు పౌడ రెల్ల నిండె. 199 

నిద్దమగు నద్దములు తుండ్లు నిండిపోయె 

పాదుకల బూట్ల పోగులు ప్రబలి పోయె 

కాటుక పుడకల్ దువ్వెనల్, గడ్డములను 
నిమురు సామగ్రి క త్తులున్ విండ్లు నిండె. Aas 

కలిగె సోఫాలు కుర్చీలు కవచములును 

గజము లశ్వాలు నొంటెలు గాడిదలును 

తినిన దరిగించు ,పతిపాన కీర్థములును 

'దిగెడి జివులుం గలువలం దొగల నిండె. 498 

సలి పచ్చలరంగులం 1గాలు నేల 

వచ్చి గడ్డి మోపుల కొండ లచ్చ టచటె 

పశులమేతకై నిండారి పజల కెల్ల 

శన్నులకు పండువులు గూర్చి కమ్మియుండే, _.. స్త్ లికి 

భరతునికి మౌనీ యిచ్చిన స్వవ్న తుల్య 

మైన యద్భుతాతిథ్యాల నలరి జనులు 

అచ్చెరువు పొంద నారా[తి యరిగె నింక | 

కన్ను లకుం బండువులు గూర్చి (శమ్మియు౭డె, #00 
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త్మటమె విచ్చిన పూల మేన బహు సాం్యదంటై మనోజ్ఞ ౦ బగున్. 

భరతునికి భరద్వాజుని విందు _ రామాయణనుధ 

దివ్య గంధాలు మూచూచి దివ్య మైన 

యలరు దండలు దాల్చి యవ్వి నలిగి 

పోవ వానితో నిండియున్ ముదము గనిరి. 200, 

పిదప భరతుండు పరివార వితతితోడ 

విందులను పొంది యారాతి నందె గడిపి 

యుద -నుమున పోయి యంజలి యొగ్గి యరయ 

నాభరద్వాజుండు హుతాగ్ని యయి వచీంచె.. 2002 

ఇట నీ రాతి సుఖంబుగా గడచెనే యీ మీజనం బెల్ల ము 

చ్చట నాతిథ్యము ఫూర్తిం గాంతె యన ' సంతోషమే” చెప్పనన్; 

ఇటు లస్టాభరతుండు న్నా! శమమునుండే పైకి నేతెంచు ను 

ద్భటు మోనీవని (మొక్కి చెప్పె భగపంతా ! సొఖ్య మే యందటజున్. . 
2003 

సకఠలబలంబు పూర్ణముగ సంతస మొందె, నమాత్యు లాడి "సీ 

వకులు వహృష్టులే రి, శమ 'వా సెమి. నెందును నన్న పొనముల్ 
వికలము కాక హాయి నిడె, వీజ్కానెదన్ భగవానుండా ! దయన్ 
సకల విధంబులన్ గనుండి సమ్మతి నన్నను చేరం బోయెదన్, 2004 

ఎటు మాయన్నయ యాశ్రమంబు గలదో యెట్లో మహాత్మున్ నుహో 
త్యటు ధర్మాత్ముని జూడ బోవలయు నీతన్మార్గ మేలాగొ ముం 

దట చెప్పుం, డన భాతృభ క్తు .భరతున్ తన్మార్గముం గూర్చి చె 
వూట కారంభయి చేసి యిట్టు అనిమయెన్ పూజ్యుండు మౌనీవండున్. 

| 2005 
అటు మూడున్నర యోజనాలు చనంగా, నందుండె రాజద్దరీ 
తటముల్ గల్గిన చితకూట గిరి, తత్పార్వంబునందే యుద 

కటి మందాకిని యున్న దందు తరువుల్ (గాలున్ వనపాంత ము. 

£005 . 
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మటి యాయెటికిం జి;  తకూటగిరికిన్ మధ్య నన్ భవ్యద్భాత లి 

తృటి నిర్మించిన పర్ణశాల తనరున్, తత్సర్ణశాలన్ వసిం 

తురు వారా కుడివై. పుగా నటం గియద్దూరంబు మీరేగి ముం 

దర సవ్యంబుగ పై పె నీ దక్షణపధిన్ సైన్యంబులన్ న నడ్పుండీ. 206 

అవలస్ సీవట రాము జూచెదవు లేేయంచున్ మునీళండనన్ 

అవలోకించి వయాజమౌ సమయ మొయ్యన్ వచ్చె గాంబోలు నం 

చు వడిన్ రాట్సుతు లామునీశ్వరునికిం జుట్టున్ తగన్ జేరం జే 

రువం గౌసల్య సుమ్మితతోడ మునియం ఘుల్ పల్టెంగంపించుచున్.2(07 

తన యాశల్ గెజవేట కుండుట. సమస్సంబై న లోకాలచే 

ఘన నిందల్ వడి సిగ్గుచే శిరము నింకన్ వ వంచి కై. కియి.యా 

- ముని కాళ్ళంబడి పల్ పదక్షిణములన్ ముంచెత్తి 'యాపుత్తు) చెం 

తన నిల్వంబడి యుండె దీనముగ చిత్తం బుత్త లం బొందంగన్. 2118 

భరతుం జూచి ధృడ! వతుం డగు భరద్వాజుం డిటుల్ పల్మ స 

త్పురుషా నీపీయమాత లెవ్వరెవరో పోల్చన్ విశేషించి నా 
. కెబు౭గం జెప్పు వినందలంతు నన౭గా నిట్లప్లు వాగ్వేత్స యౌ 

భరతుం డంజలి యొగ్గి నము డగుచుస్ (వాకుచ్చె ' నామౌనికిస్ £00} 

ఇపు జేదెవిని దెవత బలె గ్గిరిక్షైియ్యత్రీమె నాకండి పే 

ట్టపుదేవి వింగ నెలుంగుమో యనమఘ! కట్టా! దినమై చింతచే 

ను పవాసాలం గృశించి కష్టములతో నున్నటి కౌసల్య వ్యా 

(ఘపరాకార్శతుని రాము నాయదికి తి తన్నా వం బోలెన్ గనెన్, [0414] 

శొమరు పూలు రాల్చిన జల కొపు మ్మ వోలె 

ఈమె యెడమ చాహువు నంటి. నెనే సంగె నెవతె, 

ఈమె సుతులె సత్యబలులు నిష్టగుణులు 

ననఘ లక్ష్మణ శతుఘ్ను అమురసములుం 
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ఇంక ఏపాపిని వల్ల నాన్ఫవరు లెంతే జీవముల్ _సుక్కం గా 
నకుం బంపంబ టి రేయనార్యవలనన్ క్యాభర, యౌ భర్త యి 
ట్టికుమారుల్ వని కేగ బెంగమృతి నిబ్లే పొందెనో యట్టి ఘా. 
తకి కై కయి కృత ఘ్నురాలు ఖల యేతద్దున్ట నా తల్లి యే. 2012 

సుభగ మానిని యొశ్వర్యసుఖము కోరు 
గో ముఖ వ్యా_ఘ దారుణ, (కూరురాలు 
మాతృ నామ ధారిణి యీమె హేతువుననె 

యేను వ్యసనాల పాలయ యిట్లు చత్తు. Ene 

కరమ యిటు లానరవరుండు గళము వడంక 
పలికి నిట్టూర్చి కడు నెజ్బవడిన కండ్ల 

నుటికి పైబడు సర్వంబు కరణి మిగుల 
నుస్ఫురరిచును యుక్కుచు నుర్విం బడంగం. . 2014 

ఇంక భరద్వాజ మహర్షి యిట్టె తేప్తీ 

కని మహాబుద్దితో నర్ధ "యుక ముగం బలిక. 
భరత! దోషిజీగతు క క నరయంబోకు 
రామ వనవాసము వభోదర్శంటె యగును, 2015 

భావితాత్ములో బుషులకు దేవులకును 

. దానవులకుం గూడను భౌవిలోన మిగుల 
హీతమె యగు నని మతిలోన నెంచు మయ్య 
భ్ దమగు రాము నీవన వాస మెల్ల. 2(16 

మరల భరతుండు మునికి నమస్మ 6ంచి 
అల _ప్రదక్షిణమును జేసి సెలవు. పొంది 
“సేనలు (పయాణమునకు స సిద్ధ మవుత” 
అమచు సేనకు మంత్రుల కోష్టి చేసె . 2017 
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అవలన్ బంగరు వెండివౌ రథములం చశ్వంబులన్ బూన్చుచున్ 

వివిధంబో జనముల్ బయల్వెడలి వేవే వానియం దెక్కి, ర 

ప్దు వడిన్ ఘంటలు _మోగ కేతువులు తోడో నూగ గర్జించి వే 

సవి తర్యాత౭ జరించు మబ్బులవలెన్ సాగెన్ కరేణుల్ కరుల్. 2118 

వలు యానంబులు పెద్దవిస్ చిజుతవిన్ వైళం బధిష్టంచి హౌ 

రులు పోసాగం బదాతులున్ నడుచుచున్ |పోగౌచు పో(ొచ్చి రి 
ట్టులె కౌసల్యయు లోనుగా సతులు గాఢోత్సాహలైై రామునిన్ 

తిలకింపన్ బహుకాంక్షతోం జనిరి యందే |శేష్ట యానాల పై 2013: 

శరుజేందుల బోలు సృ్పటికము 

లరుణార్కునిబోలు ఫద్మరాగము లెన్నో 

విరచించి కూర్చు వల్ల క 
భరచుండు శ్రీదుండు గాని చనెం బరివారముతో. F020: 

కరు అశ్వాలు రథాలు చెతి కవియె కట్టాయితంటై చనన్ 

తొరగా దక్షిణదిక్కుగా తిరిగి యెంతో 'గావ్ప మేఘం బటుల్ 

గిరులన్ పక్షి మృగాఢ్య కాననములన్ (గేళ్ళుర్కు నేర్షన్ సరో 

వరముల్ దాటుచు గంగ కాతలిదరిక్ వై శంబ పీనల్ . చనెస్, 2021 

ఒగిం గరులు వాజులు భటులు 

మృగవక్షి గణాల కెల్ల మెయి భయ .మిడుచున్, 
వగ వీడి మహావనమును 
తగు భరతునిసీన చొచ్చి తనరెను మిగులన్, toe? 

ఇటు వేగన్ జను సేన౭ జూచి వనులం దెపొరు మత్త భముల్ 

పటు యూథీంబులకోడం వాతే, నెలుగుంబంట్లున్ + రురుల్ దప్పు ల 

చ్చట నాకానలం గొండలన్ నదుల సంచారంబు గాఫంచుచున్ 

తటులన్ కానంగ రాం నాభరళుడున్ తక్రైనకోడన్ 'జనెస్. 22 

Pra men వన bh 

'వివః- రురులు-చారలదుప్పులు, స 
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ఆమహాత్ముడౌ భరతుని యఖిల సేన 

అంబుధి పవాహమువోలె నతిగ మీటి 
వర్షకాలాన మేఘ మ్మభమును బోలె 
క్ష్మాతలం బెల్ల మిక్కిలి కప్పి వై చె. . 2024 

తురగ గణంబులతోడస్ 

త్వరగా౭ బోయెడి మద ద్విపంబుల తోడన్. 

చిరకాలము దాంకను క్షితి 
యరయంబడ రాక యుండె నాసమయముననస్ం "2025 

తురగంబు లలసి పోవంగ 

భరతుడు శ్రీమం[ తుం డపుడు న్వబలంబులతో 
నరిగియు చాలాదూరము 

వర మంత్రి వసిష్టుం జూచి పలికెను నిటులన్, 2026 

ఎటువంటి గుర్తు వింటీమొ 

ఎటువంటివి రూవమిప్పు డి కైంచితినో 

ఎటుల భరద్వాజుం డనె 

అటువంటి |పదేశ మిపుడె (పొప్త్రం బయ్యొన్. 

ఇదె చిత్రకూట పర్వత 
మిదె మందాకిని సది యిట గనిపించున్ 

ఇదిగో నీలపు మబ్బులు 

నెదుటన్ గనుపట్టె వనము నీదాపునవే. దనం. 

మురువై న చిత కూటపు ; 

నరచజీయ మదించి మిగుల : _గేళ్ళుటుకుచుం జెన్ 
 గొరులం బోలొన యాయో . 
కరులును దంతాలచేత గట్టేగం గొట్టున్. 2029 
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గిరి చజియలపై నిప్పుడు 

తరువులు సాం్యదంబు గాగ తలిరులు రాల్బెన్ 

కజ కగు నెండలు పోవంగ 

కరమున్ గార్మబ్బు నీటి కణములం బోలెన్, చ0౫ 

కిన్నరులు సంచరించెడి 

యిన్నగ దేశమును చూడు మిటు శ్యతుఘ్నా॥ 

మిన్నగ మృగములు చుట్టెను: 

పన్నుగ మకరాల చేత వారిధి వోలెన్. 20 

భటులున్ వెగమతోలంగ 

నిటునటు పరువెత్తు నట్టి మృగములు చనరెన్ 

పటు వాయులచే మింటను 

చటుకున 'తోయంగంబడిన జలదము అట్టుల్, 20౫ 

ఇదిగో దక్షిణ సీమను 

నాదవిన వాజులు పరిమళ మొళికించు కళా 

నిధింబోలె పువుగుత్తుల నం 

బుద రుచి ఫలకములచేత మోయును లీలన్. ౨03 

ఘోరం బగు వన మియ్యది 
నీరవమై యిప్పుడ యయి నెగడుమనుండెన్ 
పౌరజ నాకీర్ణం బయి 

మీజు నయోధ్యవతె మదికి మిగులస్ దోచెన్. 2034 

బెట్టు డెక్కలు కతు లేవ గొట్టి నట్టి 

దుమ్ము లాకాసమున నెల్ల (గమ్మీవై చె 
దానిని వడిగ గాలియు దాల్చియుండె 

అన్నం గనం బోవు నాకు పియంబు నిడుచు వప 
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॥ 

లీల సూతముఖ్యులు వడి. దోలుచుండ 

గుజ్జములు శీ, ఘముగం దీసికొనుమం బోవ 

వడిగ కాననంబున నిదె పజచుచున్న 

స్యందనంబుల శతుఘ్న ! యరయు మవిగొ 2036 

అందవమౌ నెమిళ్ళు వెజచి యవిగొ పాటు 

గూండ్లకును వేగ పోవు పక్షులను జూడు 

తాపసుల నివాస మదె స్వర్థామ మట్టు 

ఆ |వదేశ మెంతటి మనోహరమొ చూడు. 2037 

బోంటి లేళ్ళతో చార్ల దుప్పులను గనుము 

పూలు చి|కించి నట్టు లందాల నీను 

సొమ్య ! యెట ఘనుల్ రామలక్ష్మణులు గలరొ 

పెడలి యాచోటు సైన్యముల్ వెదకుంగార. 2028 

భరతు మాటలు విని శస్రధరులు వేగ 

వనము చొచ్చి యచ్చట హిగబారుగాంచి 

వార లాలో చనలు చేసి భరతు ననిరి. 

నరులు లేకుండ నిప్పెటుల్ పజగుచుండు : 20g 

ఇందె మనవారు తప్పక యుందు రయ్యు 

ఊరి (శేష్టులు నిచ్చోట నుండ కున్న 

రాము బోలు తాపసు లైన వారలైన 

వెక్కవేళ నిచ్చోటను నుండి యుందు 2040 

తొరగ నరిడమను(డు భరతుండు వారి 
నూట లాలించి సేనలం బలికి నిట్లు 

మీర అందజు జాగతన్ మెలంగుం డిండె 

యేనును సుమంతుడు * ధృతి ర్ క్షింతు మిపుడే. 2041 

U 
ర. 

వివ 3 ధృతి=ఒకమం తికి మారు పేరు, 
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అనీ పలుక “సైన్య మచటనె యాగి పోయె 

భరతుం డంతటం బోగ చాలు. బట్టి యేగ 

(పియతముండు రాము జాడల వేగ తెలియ 

వేడి యాతముతో సేన వేచి యుండె, 204 

గిరు అన్నన్ వను లన్న లెంతొ (ప్రియుండై కీడించు రాముండు నా 

గిరియందడే చిర ముండి సీతమదికిస్ గేశీ వినోదంబులన్ 

దరి గల్లించుచు, స్వీయచిత్సమునకున్ తద్వేశ సంతోషమున్ 

బజిపన్ లోనందలంచి వ జిశచికిన్ వర్ణించులాగిట్ల నెన్ 2049 

అదె యీసుందర చ్మితకూటపు గిరిన్ వీక్షించు నాకిప్హు రా 
ట్పదవీ భంశము గాని మిత విరహం బై నన్ మదిన్ బాధ గూ 
ఛ్పద్క కళ్యాణి ! యనేక పక్షులు జయధ్వానాలు చేయన్ దివ 

మమ్ము దగు ల్బోంజను ధాతు చిత శిఖరంబుల్ చూడు మెట్లున్నవో 2044 

శ ఖే 

కొన్నియు వెండివోలెం దగుం గొన్నియొ పోలును కొత్త నెత్తురున్ 
కొన్నియొ పస్నుగా తనరు గాన్నియు మించును నిం దనీలముల్ 

కొన్నియొ పుష్యరాగములం గొన్ని దివాకరుం గొన్ని చుక్కలన్ 

కొన్ని తనర్చి యా మొగలి,కొండను జేయును చిత్ర కూటమున్ 204% 

తమలో సాజమె యైన వై రము పరిత్యాగ౦బు గావించి శారి 
తముల్లై షెడ్డపులుల్ సివంగు అెలుగుంబంట్లున్ మృగ, శేణి సిం 

హములున్ పల్ రకమైన వక్షులును స్నేహం బొప్ప నీయ్యది [ప్రాం 
తములందున్ గూహఅందుం జెట్లపయి నానందమ్ము చేకూర్చెడిన్. 2048 
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* వ. జానకీ చూడుము, పనసలు,. ఊడుగలు, ఇప్పలు, వెదురు, చండ, 

మారేడు, వేగిన, కుంకుడు, నేరేడు ఊసిరి, మోరటి, రేగి అగిసె, మామిడిః 

. నెమ్మి, అంభాళ, పేము, లొద్దుగ, బొద్దుగ, తుమ్మికి నిమ్మ ఊలిమిరి, మెడి, 
కానుగు, మాదిఫలము మొదలగు చెబ్లతోడను పువ్వులు, పండ్లు నీడలు గల 

చెట్లతోడను మనో హరమై ఈ పర్వతము శ్రీలను అందాలను చిమ్ముచున్న ధి. 

ఎట్లున్నదో అట్లు, 2047 

లలితా భంలిహ , శై లసుంద దఠీ రమ్యాంత రోత్సన్న శా 

ద్వల సీమా రమమాణ కిన్నర యుగీ _స్వైరిష్ట వాంఛా విహా 

ర అసద్గీతి మనోజ్ఞ భావ కలనా శ్రావ్యోన్మ' త్త మాననంద తుం 

దిల దేహోద్గత రోను హర్హణ కలా దిప్తుల్ (ప్రయా ! చూడుమీ. £048 

కొమ్మల దగు లో్మానిన ఖు 

ఢడ్లమ్ముల సుందరము లైన క్షామాంబరముల్ ం 

ఇమ్మగు వీడ్యాధఠ' మిథు 

నమ్ముల కశీ ప్రదేశ నటనల. గనుమి, - 2049 

మదముల్ జార్చెడి యేనుంగుంబలెను రమ్యంబై న యాయ్యదిం చెం 

త దరిస్ పైనను (కింద లోన జలపొతంబుల్ జల సోతసుల్ 

ఉద నిష్యందములున్, (సవించు. సెలయే, ళ్ళాకొగక్య _పోంతంబులం 

దుదితంజై: తగ బై లుదేటి, కను విందొప్పారం గావించెడిన్. , 20! 

ఇ ot 
me) 

* పొఠాంతరము 

పనసొంకోల్లమధూక వేణు,ధన.,బిత్వాప నారిష్ట ధ, 

న్వన జంబ్వాముఅక (పెయాళు. బదరీ..భవ్యాను సత్కాళ్ళరీ' 

తిన్లి శామాతక : వ్మేత-లోధ..తిలకీ తిందూక జంబీర వా 

ర్లుబ యజ్ఞాంగ కరంజ వీజక ముఖ్యదు._వాత మిందొప్పెడిన్, 2050 
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దరులందుండి యె బై లుదేజి తరులన్ తచ్చాడి పుష్పంబులన్ 
సరిగా వాలి సరస్సులన్ మెసలి యజ్ఞాలందు నల్లాడి ముం 
దర రాయంచ యొయూరముల్ పడసి [మాణాలన్ శరీరాల సుం 
దర నేతంబుల తాకి విందిడుచు వాతం బెవ్వరిస్ దన్పదే. 2052 

ఇట నీతోడను థాతతోం గలిసి యుంటే నెన్ని యేండై న నెం 
తటి శోకం బయినన్ స్పృశింపద ననున్ నానాద్విజ శీజియుస్ 
నిటు పుష్పంబుల పండ్ల నిండు తరువుల్ శృంగంబు లొప్పారి ము 
చ్చటం గూర్చన్ విహరింతుం గాననపుంగష్టాలే గనన్ రావింకన్ 1058 

ఈవన వాసముచే తను 

నీవేశ ఫలములు రెండు నిట లాఖభించెన్ 
ఈవిధి పిత బుణ ము క్లియు 

.. నే వడిగ భరతునికి ప్రియము నెలవేర్చుటయున్. 2054 

మనసును వాక్కును కర్మం 

బును నియమించుకొని వివిధములు భావములన్ ' 

కనుగొనుచు. జి తకూటం 

బున నాతో సీత ! సుఖము పొందుదువు గడే ? 205 

అనఘులు రాజర్జులు నగు 

మనముతాతలు నిదె మన యీసంసా 

ర నిఖిల "కష్టంబుల క్షయ 

మనయ మొనర్పు చ నమృత మని యందురు రాజీ 1 2058 

గిరిశిలలు విశాలములై. 

గిరి చుట్టను నీలి పసుపు కెంపును తెలువై, 

మరిరక రకముల రంగుల 

వటిలుచు వందల కొలంది వరంగెడుం గంటే లగ 
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వెలింగెడి యగ్గుల శి లం 

బలెను గిరి వభల లక్ష్మివల్ల ను వేలై 

వెలుంగు నోషదులు నిశల 

* వెలింగెడి దిపంబు లట్లు వెదజల్లు ద్యుతుల్. 2058 

కొన్ని గృహమ్ములువోలెను, 

' కొన్ని పురోద్యానము లటు కొమరయి కాంతా ః 

కొన్ని యింక నేక శిల లయి 

యెన్నో తగు (బదేశము లిట నీశ్లై లముపై 2059 

ఈచితకూట _శెలము 

చూచి ధరను జీల్చి లేచి యుబ్బినయటులున్ 

తోంచును,నెల్లెడ శుభమై 

గోచర మగుం జ్మితకూట కూటం బిదిగో. 2060 

సురపాన్న యు స్థగరము తా 

మర భూర్ణంబుల దళాలు మడతలు విలయన్ 

సరియగు" తామధజేకుల 

మురు వగు కాముకుల పొనుపులు నవె కనుమీ. li lel 

లలనా! కాముకు లోడలన్ 

నలిగియు వాడినవి యయిన నలిన, సజముల్ 
వలురకపుం బండ్లు గూడను - 

నలరారెసు జూడు మచట నాదరులందున్. £62 

. అలకాపురి నమరావతి 

నల యు_త్తరకురుల మించి యదిగో కనుమీ 
ఫల మూలము లుదకంబులు 

నలరెడి యాచ్మితకూట మానంద మిడున్. 2064 

“౪ 1 దీనిని కాళిదాసు అనుకరించెను. 
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ఇట నీతో లక్ష్మణుతో 

నిటు లీకాలంబున విహరించుచు సుఖినై 
పటు వగు నియమంబుల ము 

చ్చటం గుల ధర్మముల పెంచు సత్సథి నుందున్. 2064 

పిదప గిరినుండి వెలికిం 

బదపడి బైల్టర వచ్చి మైధిలి కపుడున్ 

నది మందాకిని శుభజల 

నెదుటన్ రాముండు చూపె హృహ్టుం డగుచుస్. 2065 

అఘ రహితు.6 డబ్బసయనుండు 

రఘు రాముం డమల చంద లలితాననతో 
సుఘటికరమ్యాంగనతో 
అఘదూర జనకజ తోడ ననియెను నిటులన్. 2068 

* వానాసూనవిరాజిచి త పులినాంత ర్స్న పహంసావశీ 

స్వానామాది త మందమందపవన పైైర వచా రోత శ్రా 

భ్యానందో ద్భవ పాఠరవశ్య కలితో 1గొరణ్య వృక్షా[గ ఛా 

ఖా నృత్యాంచిత భంగి దృష్టి పరశ్చంగం బడి 'నీక్షింపుమీ. £087 

గట్టున మొలచు రకరకపుం 

జెట్టులు వువ్వులను పండ్ల 'జెలంగుకునుండన్ 

వట్టుగ నా యమరావతి 

యట్టుల వీచి త్రకూట మను గిరి యొప్పున్. _ _ . 2069 

పాఠాంతరము : 

* మునులున్ పుష్పబలు ఫెడస్ 

గనులకుం జితం బగు  పృులీనంబుల' 'శోవేన్ 3 

హౌజింగ్ మణంగి పోతితముం గం 

మ్మిన సొరస రాజ హంస మిధునము అవిగో, శం : 



మందాకినీనదివర్ణన-రామాయణసనుధ 

ఒకచో బురద నీటి నొగి మృగములు (గోల 

విమలమై తీర్ధముల్ పీతి గూర్చు 

ఒకచో జడలు చర్మ లూని వల్క ములతో 

మునుగుచుండిరి ముని గణంబు 

ఒకచో విశాలాక్షి యూర్థ్వ బాహువు లౌచు 

సూర్యు నుపొసించు చుండి రిదిగొ 

ఒకచో పువులు నాకు లూడ్చి గాలి కొస లా 

డించు చెట్టుల నది నృత్యమాడు. 

ఒక్కచోట స్పటిక మట్టు లుదక మెసగు 

ఒక్కచోట నిసుకతిన్నె లొప్పుచుండు 

ఒక్కుచో సిద్ధజనములు మొక్కు చుండి 

రిదిగొ మందాకినీ నది యిట్లు చూడు. 2070 

అట గాలిచేం బూవు అల్లాడి పో గయ్యె 

* శై లమధ్య! జలాల. దేలు నివియు 

అచ్చోటం గళ్యాణి! యా చ[క్రవాకముల్ 

చక్కం గూయుచు న్నది నెక్కుచుండె 
ఇదిగొ శోభన! నిన్ను నీక్షింప నది గిరి 

దర్శనము నయోధ్య దాటిపోయె 
ఇదె దమశమ తపోనిధులు సిద్దులు స్నాన 

మాడు నదిని నన్ను. సూడిమును. గు 

కమల వుష్కరములం జిమ్మి కమల నయనః 
సఖియ వోలె మందాకినిస్ స్నానమాడు 
జను అటుల జంతుల్క నయోధ్య తెల మట్టు 

సరయు నట్లు మందాకిని నరయు దయిత£ P71 

* గె శ అమధ్య_కృశయగుటచే శై. "శె లమువలె; గదలలేని నడుము గలదానా? 

ఆని మ్యూభ్యాతలు అర్థము చెప్పిరి. ,.' 



అయోధ్యకాండ (2074 నుండి 968వ సర్గ a9 

ధర్మపరుండు లక్ష్మణుండు మదాజ్ఞ చేయు) 

సీవొ యనుకూల, విటు మీరు (పత గూర్తు౦ 
మూండు సంధ్యలు వార్చి సీతోడ తేనె 

పండ్లు వేళ్ళు తిందు నయోధ్య రాజ్య మెంచ. 2072 

మృగముల్ సింహములున్ గజంబులు కపుల్ బృందంబులై వచ్చి చ 

క్కగ నీళ్ళానుచునుండం బుష్పవనులన్ గై సేయు మందాశినిస్ 
తిగ స్నానంబులు చేసి యునరుండు |పీశిం బొందండే యంచు శాం 

తిగ తాం |బేయసితో చరించె దయితా నేతాంజనా భ్యాద్మిపె వి0ట 

జానకి కిటు రాముడు నదిన్ గానం బఅచి 
_ శై లతటిని గూర్చుండి మాంసమును జూపి 

ఇదిగొ మధ్యమ యిది స్వాదు విదియు నగ్ని 
బాగుగాం గాల్బబడి నంచు. బలికెం (బియను, aire 

ఇటులనుండ రామునిముండె యేగుదెంచు 

భరతు సైన్య ధూశియు (6 జప్టు వరగి మింట 

ఇంతలో పెద్దచప్ప% డాలించి దిశల 

వరువు బిడి యూథపులు యూధభరము తోడ, ea ITT 

అటుల వినంబడు నౌశబ్ద మాలకించి 

పరువు లిడు యూథపుల నెల్ల నరసి యప్పుడు 

మిగుల తేజమును గలుగు సొమ్మితి తోడ 

రాము డిట్ల ని చెప్పెను పకట ర్రీశి, wie 

లక్ష్మణ! సుపుశ యగు నీవలన సుమిత 

' ఇదిగొ నిటు చూడుమీీ యౌర  యేమొ కాని 
మేఘ నిర్జోష గంభీర మీఘనంపు 
శబ్ద మెదొ వినంజడు నేస్థలము నుండొ. గ్ 



884 భరతుని సేనాకలకలము రాముడు. వినుట-రామాయణసనుధ 

ఇదిగో గజ యూధంలొ 

మదించు మహిషములొ లేత మహితమృగాలో 
పదపడి యేసింహముచే 

నొ దజుమం బడి భీతెం బజచు చున్నటు తోచెన్. 2076 

రాజొ రాజు. బోలిన వాండొ రయము తోడ 

వనికి వేటకు నిట్టులు వచ్చె నేమొ . 
లేక యే్యేకూర మృగమైన లేచి యిట్లు 

గర్భ చేయునొ సామిి ! కనుము సుంత, 2079 

ఈనగమొ వక్షినై నం జరింవ నీదు 

ఇదియు నేమొ సరిగ వేగ యొజుంగు మనంగ 

ఇట్టె టక్ష్మ్యణుం డొక పూచు చెట్టు నెక్కి 
దిశలు పరికించుచును తూర్పు దిక్కు చూచె. 2080 

మరల ను త్తర దిక్కుగా నరసి యచట 

కరి తురంగ రథ పదాతి ఘన బలంబు 

స్వ్ముగ నుంట యరసి చెచ్వెజ నతండు 

రాము దరి చేరి చెప్పి యిట్లనియె నింక. AR 

వహ్ని నారుు6 డార్చును గాక, వడెన సీత 

యీ గుహను చొచ్చుత, ధనును నెక్కు పెట్టు 

ములు కవచము ధరింపు షునంగ రాము. 

డనియె నోయి అక్ష్మణ 1 వేరి దయ్య బలము. 2082 

అనుడు రాముడు: లక్ష్మణుల డగ్నిం బోలె 

నుండి యాసేన దహియించు మహితు. డటులు 

_ అనియె నభిషి క్తుండై రాజ్య మఖిల. మొరిది 

మనలం జంప గై క కొడుకు మరలి వచ్చె. “2083 



అయోధ్యాకాండ (1855 నుండి 80వ సర్గ్ర 893 

భరతు సైవ్యము చూచి లక్ష్మణు(డు కోపించుట 3. 

ఇదె శ్రీమంతమువై మహాంత మలరున్ వృక్షంబు జెండాపయిన్ 
ఇదె స్కందోపరి నెజ్టి కాంచనపుం జెబ్టెంతే విరాజిల్లు, వీ 
రదె యేనుంగుల నెక్కి స్పేచ్చమెయి నశ్వారూ ఢులై. మావటుల్ 

విదితుల్ రౌతులు నిట్టులన్ ముదముతో వేగంబ యేతెంతుగా. 2084 

మనమీ యిద్దజమున్ ధరించిధనుసుల్, చూబై గిరిన్ ని, మిం 

కను పోనీ యిట నైన నుంద 'ముదితో_గాస్త్రంబులన్ దాల్చి నా 

కనిలో లోంబడీ యెట్టి కాంచనపుం జెట్టల్లోడు జెండాయె కూ 

లెను మేలౌ సరి, చూడు నాభరతు -నిల్లై వ్వండు గెంటించెనో 2065 

ఎప్వనిచేతసై తే కడు నీవును సీకయు నేను నివ్వు డి. 

బ్లెవ్వని చెన్నా పాట్ల నుభవింత్తు మొ, వేధినిమి త్రమైతె నిం 

కీప్విధి శాశ్వతం బయిన యీపృధు రాజ్యమునుండి (భష్టమై 

'చెవ్వగ గాంతు మాభరతు డీయరి వచ్చెను, వధ్యుః శెట్టులున్. . 200 

భరతుస్ జంపుటలోన చోష : మెదియున్ పా స్తింపు' దోచీర 1 యౌ 

వర కీతం డపకారముల్ ఫొనరిచెన్ పొసంబు గావించెె నా 

వర ధర్మంబు త్యజించె, వానివధలో స్వల్పం బధర్మంబు లే 

దరయంగా; భరతుండు పోవ, సకలంబౌ లోక మీవేలుమీ.. 2067 

ఈ యఖిలమైన రాజ్య మౌశించు కైక 
పటి నాచేత హతుండె న భరత్తు సుతుని 
టె వా మ 

చూచి దుఃథా ర్హయౌనుూ క్రోజియడ్డును 
గజముచేం గొట్టండీన వ్వక్షంబువోలెం 

es 

టాంధవ్లత్ ననుబంధ్రముల్' వజలీ యున్న 
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994 భరతునిపై లక్ష్మణుని అగహము  రామాయణసుధ 

ఇఅంతవరణకు జిత్తములోన నెట్ట లెట్లు 

యాపుకొని మింగి కొన్ని కోప మింక 

గాఢ ధికృతిన్ రిపు సినం (గక్కి వైతు 

మానధన ః$ యగ్ని నెండు తృణానం బోలె. 200 

రిపులమేను వాడి శరాల (పీల్చి వైచి 
పచ్చి నెత్తుటి యేలులు పొజం జేసి 

యిపుడె'యీచ్మిత కూటపు టది నున్న 

యడవి యంతయు మిక్కిలి తడపివై తు. 2091 

ఏనుగుల గుజ్జిముల నెల్ల మానవాళి 

పొగరు హ హృదుల భిన్నా భిన్న ముగ నొనర్చ 
నిహతు లగు వారి దేహనివహములను 

కూర మృగము లీడిచి లాగుకొనును గాక. 2092 

_ మైన్యములతోడ భరతుని జంపివై చి 
యుద్ధరంగాన శరముల పెద్ద వింటి 

బరంగి 'యెప్పటినుండియొ . బాకి యున్న 

బుణము తీర్చికొందును సంశయింప కుండ. 2093 

వం ఇట్లు యుద్ధమునకు సిద్ధమై (కోధముచే నొడలు తెలియకున్న 

గా 
లక్ష్మణుని జూచి రాముండు అతనిని శాంతపజచుచు నిట్లు పలికెను. £094 

వ్రపరజ్ఞం డు సుధన్వియౌ భరతు డివ్చస్ తానె యేతేరంగా 

పుడీ చాపముతో పనేమిటి యొకో నీఢాలు క తేటికిన్ 

న్యపితన్ గూర్చి ప్రతిజ్ఞ చేసి భరతున్ సె సై కరాగతుం జంపి యో 

యవవాదంబును నేమిబావుకొనెదన్ పొప్పీ ౦చు రాజ్యంబుతో. ణ్ 

29 ల 

సఖులున్ బంధులు పోవంగా దొరకు రాజ్యంబున్ విబాన్నం బటే 

ముఖమున్ పెట్టుకు తిందు, నర్థము [పియంబున్ ధర్మమున్ కామముస్ 

సుఖమున్ రాజ్యముగాని మీకోజ'కె యిచ్చోం గోరుచున్నాను, నే. 

_ ,_ నళిలం బియ్యది నీదుతోడె చెపుదు న్నాలింపు మోలక్ష్మణా ఓ. ణి 



అయోథ్యకాండ (2094 నుండి 97వ సర్లు 5 

' సకల రాజ్యమున్ సోదర సం|గహంబు 

కొజకి సోదర సొఖ ఫ్రంబు కొజికె సుమ్ము 

కోరుచుంటిని నద్దియు. గూడ నాయు 

ధమ్ము తాకి మిక్కిలి శపథంబు చేతు. sry | 

సాగరముదా౭యక నున్నటి సకల ధరయు 

రమ్యగతిం జూడ నాకు దుర్లభము కాదు 
లక్ష్మణా 1 నాకు దేవేంద్ర రాజ్య మేని 

వలదుసుమి యధర్మముచేత వచ్చు నేని ₹008 

ఈవు భరతుండు శతుఘ్ను. డెవ్వ శేని 
మీరు లేకున్న నీసొఖ్య 'మేమి నాకు 
వలదు మజి యాసుఖంబున్స్కు వహ్ని మిగుల ' 

శిఖలతోడుత భస్మంబు చేయు గాక, zug 

భరతుడు భాతృ వత్సలుండు ప్రొజమొకంబెను నొకు నిష్టుడున్. 

మటీ కులధర్మమున్ చలంచి మైథిలితోడుత నేను నీవు నీ 
కరణిని నారబట్టలను గట్టి జడల్ ధరియించి కానక. 

పురము నయోధ్యనుండీ యిటు పోయిన సంగతి యాలకించియు స్, 

2190 

'స్నే హమున ప్యాకులంబై న చిత్త మొస్ప 

ఇం|దియము లొకులం బొంద నీక డీట్లు 

మనల జూడగ నరుదెంచె ననుచు "దలంతు 

ఇంకొక విధి వచ్చియె యుండ డిది నీజంబుః * P10} 

తల్లి యగు కై కమీ౭దం.గోధరిబు మాపి" 

ఎంతొ పరుషముగా నామె, నితడు: చూటీ 

మతి పీతం |బసన్నుం జేసి: 'శ్రేమంకు' ఢగుళు- 

నాకు రాజ్యంబు గీయగక్వల్చి యుండు.” / 2.4. 
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ఇప్పు డీటు రాగ నుచీతంబు నెంచి భరతు 

డిట్లు మనల౭ జూడంగ వాంఛించి.యుండు 

మనసుచేం గూడ న్యపియంబును నితండు 

మనకు నేమాతమును సెంచ: డని' తలంతు. 2113 

ఇదివజ కెపుడై నను పోని యితండు మనకు 
విపి యంబును చేసిన విథము గంటె. 

ఇప్పు డిటు భరతునిగూర్చి. యిట్టి భయము 
నేల శంకింతు వోయి యీక్షింపు సరిగ. 2104 

భరతు. డ్యపాయా కుమియు. బలుకం దగండు 

భరతు, డేయ్మ్యపియముచేసి యెజఅుంగ డోయి 

భరతునికే కనుక ననిష్ట మరసి తేని 

నాకు న(పియమును నొనర్వి నట్లెం 2106 

ఎెందు. నెపు డెల్ట్ యాపదయందు పైన 

ఎటు అయిన సుతులు పితస్ వధింశు ధయ్య 

తనకు _పొణమౌ భొాత హత్యను నోనర్ప 

(కాత సిద్ధమై సౌమిత్రి ! పజంగు నయ్యం 2106 

లాజ్య హేతువుచే సుమ్మిత్రా నుపు.శ్త్ర ! 

యిట్టి మాట యింశేపుడేన్ నచింతు వేని 

లక్ష్మణుని కమ్ము భరత | యీ రాజ్థ్యమనుచు | 

భరతుతోడుతే నిట్టులు పలుకు వాడ. 2107 

లక్ష్మణుని కమ్ము భరత ! యీరాజ్య మనుచు 

మాట మాట కేను పలికిన మాతముననే .. 

.  లఅక్ష్మణ? యిపుడె లక్ష్మణాగజుండ్లు. భరతం 

డట్ల యని పత్యముగ రాజ్య మప్పగించు. |... 2108 



అయోధ్యకాండ (శివ నర్గ) న? 

[(థొత ధర్మశీలుండు సీరీతిం బలుక 

రాముని హితంబె కోరెడి లక్ష్మణుండు 
లజ్జచేతను స్వీయ గ్మాతములయందె 
కుంచుకొని తనలోం దానె [క్రుంగి పోయె, eit 

సిగ్గుపడి లక్ష్మణు౦ డన్న చెప్పి నట్టి 

మూట లాలించి నిటు మణి మాట లాడె 

“న్వయముగా దశరథుండె యీవనిని నున్న 
పథమసుతు నిష్టు నినుం జూడ వచ్చె నేమొ. ౭118 

అనంగ నిటు సిగ్గువడిన లక్ష్మణుని జూచి 

మరల రఘరాముః డిట్లని మాటలాడె 

“అవును నామహాబాహువ యైన తండి 

మనలం గన్లొన వచ్చెనొ యని తలంతు 2114 

పోని యాదశరథ మహాభూవిభుండు 
మనల సుఖమునకు దగువారినిగం దలంచి 

మనదు వనవాసము తలంచి వనటం గుంది 
స్వగ్భహమును దీసికొని పోవ వచ్చె ధువము, _ ein 

మిగుల సొఖ్యములందును ' మెసలి యున్న 

యాజనకజను గాని తా నిపుడె తండి 

యారఘు కులుండు థశ్రీమంతుం డడవినుండి 
తీసికొని పోవ వచ్చెనొ తెలియ వలయు. నా? 

iH 
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అయితె మజి లోక సత్క్సృత మయి వెలుంగు 

నాజనకుని శ్వేతఛ్యత మచట నేల 

కానంబడదు మహాబాహుః కనంగ నాకు 

సంశయము కల్గు నటు తోచె స్వాంతమందు. 2115. 

వ. అనుచు ధర్మాత్ముడైన రాముడు సొమి| డితో. పలికి “లక్ష్మణా!చెట్టు 

చివర 'సుండి దిగి నేను చెప్పి నట్లు చేయు మనుటయు ఆలక్ష్మణుండు దిగి 

ప్రాంజలి యయి యుండెను. ఇంక నక్యడ భరతుండును రాముని యా. 

మమునకు సమ్మర్దము కలుగ కుండ నుండుండి అని సందేశింప అసైన్య 

మంతయు ఆగిరి చుట్టు పక్కల విడిసిరి. అభరతుని సైన్య మంతయు అటు 

ఒక యోజ నమున్నర (పదేశమును' గజవాజి రథములతో వ్యాపించి దర్పము: 
విడిచి ధర్మము గై కొని రఘునందనుని యను గ్రహము కొజకు నేర్చంబడి నీతి 
గలదై యుండెను. | 2116 

వ. మనుజ ,శేస్టుండైన యాభరతుండు గురుఖు (శూషాపరుండై న 
రాముని సమీపింపం గౌరి వినీతుండ్లై భరతుండు తమ్ముడైన శ(తుఘ్నునిళో' 
.నిట్ల నియెను. | 1 

జన బృందంబులు బోయవార్మడు పనీలో శతుఘ్న। హయంబు రా 

వని నన్వేషణ చేయు, ఖడ్గ శరచాపా లూని జ్ఞాతి (పజల్ 

వెనుకన్ రా రఘుపుత్తు9 లన్ గుహుండె' యన్వేషించుతన్ నే ద్విజుల్ 

ఘనులౌ పొరు లమాత్యులున్ గురులు రాంగాం గాల్నడన్ జూచెదన్. 

2118 
ro 

పద్మంపు జేకులవంటి కన్నుల వాని 

హరిణాంక శుభవక్తు'నరయు దాక 
ధరాముస్, మహాభాగురాలు సీతను, మహా 

ఫీ రుని లక్ష్మణున్, జేరు దా౭క 
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రాజ లక్షణములు రాజిల్లు మాయన్న 

పొదాల శిరముంచి పడెడి దాక 

శాత ముత్రాతల దారిం బోవు ఘనుండున్ 

రాజ్యాభఖిషేకమున్ గనెడు దాక 

సకల జివితంబున నాకు శాంతె లేదు 

ధన్యు డారాము గను సుమిత్రా సుతుండు; 

వారి తుచ దాక గల భూమి. ర్త యెన 

రాము వెన్నాడు సతి ధన్యురాలు సిత. థై] [శి 

చెరిరాజు వంటి గిరి యిది 

యరయుమి యీచ్మిత' కూట మతి సురదరమౌ 
నరవరుండు రాము డెచ్చట 

వర నందనమునం గుజేరు పగిదిని నుండెస్ e120 

ధను వూను నరుల లోపల 
నెన యగు తేజస్వి రాముం డెట నుండెనొ యా 
వనమో దుర్గమ మగు, స 
ర్ప నిషేవిత మయ్యు ధన్యపదమై యొప్పున్ లలి 

'వ. అని యిట్లు మహాతేజుండును, పురుష్మశేస్టుంయను. మహాభా హువునై న 
భరతుండు పొదచారి యగుచునే యామహవవము (వవేశించెను అట్లు ,పవే 

మాట నేర్పరి యగు భరతుండు వనము. అట్లు వెడలి చ్మితకూటగిరిదరి నున్న 
పుష్పించిన చెటు నెక్కి రాము నా శమమందు ఎత్తుగా నున్న ధ్వజమునుచూచి 

ఛశ్రీమంతు. డగు ౯ భరతుడు బంధు సహితుం డయి నిర్మలుడయి ఇక్కడరాము 

చడున్నా. డని యొజీంగి పమూర్చిల్నైనుం అంత్త కొాంతవడికి తేచి చి తకూటగిరి 

యందున్న ్టి తపమ్పులతో నిండి నబ్టియు నగు నామము చూచి మహాతు 

డ్రైవ య్లాభరతుండు గుహంనితోం గలసి తన సై సైన్యమును అన్వేషణ కార్యము 

నుండి 'మరలించి వెడలెను. అంత, . +!28 
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సేన యట నిల్వ భరతుండు జేష్టు నన్ను. 
జూడ నుత్చుకుం డగుచు నచ్చోట నున్న 

రాము నా శమపుం గుర్తులను మంబ 

సరిగ శతుఘ్ను నకు౭ దెల్చ నధిగెత్వరగం 

శీఘమే జవనులను తీసికొని రమ్ము 
అని వసిస్టునికిని కబు రంపి తాను 

భరతుడు గురువత్సలుం డయి భొత (జూడ 

త్వరగం జనుచు మంతుఅను శ తుఘ్ను? బలికి 

'ఆ భరద్వాజముని చెప్పినట్టి చోటు 
ఇదియె యగును, మందాకేనీ నదియు నడిగొ 

అన సుమంతుడు శ తుఘ్ను ననుసరించె 

భరతుని కటు రాముని జూచు వాంఛ కలుగ. 

భరతుండో శ్రీయుతుండు తా నరుగు చుండి 
తాపసుల యిండ్ల తోం గలి తనరి యున్న 

అన్న పర్ణశాలను జూచి యతని యెదుట . 

విజచు కట్టెలు కోసిన విరులు గాంచె. 

ఒక భరతుడు సశాలను జూచుట 

రోమలక్ష్యణు లో శ్రమ [పొంత మేగ 
కుశలతో నారబట్టతో గుజముఅందు 

అక్కు డక్కడ గుర్తుకి యపుడె యుంచు. 
చిహ్నాములోభరతుండు చూపే శీఘముగనె, 

2124 

2124 

£12 

2126 

2127 
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చలిని పోగొట్టు కొనుటకై యల వనాన 

లేళ్ళ పోతుల పిడకల గూళ్ళు చాల 

అచట. గనువటైను, నతలనుందు తెలియ 

లక్ష్మణుడు పైని గట్టు పల్కులము లరసె, 2128 

ఒక టొకటి యెదురొనుచుండి యున్న తంపు 

దంతములు గల యేనుగు తెంతొ సేపు 

ఘీంకరించుచు పోరాడి గిరికి పక్క 
నడుచు నడుగు జాడలు కాన బడును నవిగొ, 3129 

బట్టి శై తాగ్నిం గొన మౌను లెపుడు నిష్ట 

వడుదురో యట్టి యగ్నుల వ్యాకులంపు 
పొగయు నదె కాన బడు బుషిం బోలు రాము 

శ్రేష్ట సంస్కారు నన్న వీక్షింతు మిపుడె, 2138 

అటు ముహూర్తాన జిత కూట్యో ది జేరి 
భరతు. డంత మందాకినిన్ దరిసి స్వజన _ 
మరసి యనె నరవరుండు వీరాసనమున 

విజన వని నుండే, జీవిత మిచేల = 21st 

_: భరితుండు తన్ను నిందించుకొనుట = 

నానిమి త్తమై రతోలోక నాళథు డిలు 

 అభిల కాముంబులను వీడి యడవి నుండే 

+. ఇట్లు చేసిన నొజన్మ యిట్టి (బదుకు 
ఉండి యేల యుంక్ష నిది రేకుండి యేల 21 
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” షా ఎ తు! 

ఇట్లు లోకాలయందు నిందింషః బడిన 

నేను రాములక్ష్మణు పీతనియమనవరుల 

పొదములప ని బడి యబ్లి- (వాలి-య్లండి 

చిరమున కను గ్రహింవంగ జేసికొందు. 

వ: ఇట్లు చాలవడి. భరతుండు విలపించుచు, 

మద్దివి తాటివి నృద్ది, శాకులు నేయ. 

యజ్ఞ వేదివలె .దర్భాదు లెసంగ 

వ్యజాయుధముం బోలి వఫిండీ షేపులు. గల్లి 
సారంబు లౌ విండ్లు చాలవెలుంగ 

అర్మ్క్మరశ్నులం బోలి యహిలోక మహులట్టు 

నంబుల పొదిజొచ్చి యమ్ములొప్పు 

బంగారు టొరలందు బంగారు పోడలొప్పు. ం. 

" ఖడ్గాలు డాలులు కరము మెజయ 

(వేళ్ళ గావొడు నుడుముల తోళ్ళుదనర 

పసిడి భూషణములంగడు దిశలు వెలుంగ 

సింహగుహ లేళ్ళువలె రిపున్ చేరరాని. 

ఫలవిమల పర్ణశాలను భరతుం డర'సెం 

అచట నీశాన్యదిక్కుగా నలంతి |కిందు 

నగుచు నుండీయు నిప్పున్న య్లూ విశాల 

వేదినా పర్ణశాలలో వెలసీయురిడ 

రాముడు 'నివాసమున్న యా భూమింగాంచె. 

వ: ఆచటు 

21d 

R15 
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నిడుద జడలదాల్సి చర్మంబు లేడిది,! 

దాల్చి వేత్కలమూని తనరుచుండి . 

అగ్ని యట్ల లరి మహాబా హువై. సింహ 

మున కెట్లు స్కంధముల్ కొలుపు మీఅ 

తమ్మిపూలవలి నే తమ్ముల దనరారి, 

వార్ధిమెఖల భూమి భర్తయగుచు 

ధర్మముచేయుచు  ధాతవోలెను శశి
 

తుండయు నేల (గర్చుడీయురిడి 

వట్టి దర్భుచాప పయిని నేలపయినె 

ఫీత్రలక్షుణుండు ' 'చెరియుండ 

నామహామహిమతుని నగణ్య పు 

జ్యగరిమోత్ముసీ భరతు డరసే వరగ . 2138 

ఒక క్షణమె చూచి శోకాన వికలుం డగుచు 

శ్రీకరుండు ధర్మాత్ముండు కై క 'నుకుండు 

భరతు౭ డన్నను కనుతోదీ జమెవుకేక్సీ . 

'ధృతిని వ్యథ యాపుకొనీలీక్ యేడ్చి మనియె. 2127 

. సభలలోం |బకృ్ళతు లర్బోలు చేయ గూర్చుండు 

వాండిప్టు 'మృగములకోడ “నుం
డె 

విలువైన చిలుగా నలువలు దాల్చిన _ 

వాండిప్టు మృగచర్న్శపై. వస
ించే . 

వివిథ స్తష్పోలను వేడ్క. దాల్చెడు పాండు 

QR, శే ధా లో pen ర. 

గే నో rue cf 

బహు. యజ్ఞములు. చేసి ఇహుదక్షేప్
 లికీన 

ధార్మికుడు శ్రమించి న. మరస 
_ 
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విలు వయిన గంధము అలంది వెలయు వాడు 

ధూళి మేనున. గప్పంగ నేలం బండె 

కరము సుఖ మొందు నన్న నాకతన నిట్లు 

కష్టపడు; ఛీ! ఖలుండ నేను గర్హ్య మతిని. స్! 00 

- రాముని స్థితి చూచి. భరతుడు మూర్చిల్లుట ;_ 

అని యిట్టుల్ విలపించుచున్ తడియు వళా కో 9బ్బుండయో దీనుండై 
వనటం జెందుచు రాము పొదములు సంపాపి ౦వ కుంటన్ ధరి 
[తిని కూలంబడి యేడ్చుచున్ భరతు( డోర స్ (సుక్క వెం 
టనె యన్నా! యని దినుండై యింకను 'మాటల్ రోక యల్లే పడెన్, 

2139 
బాష్పములచేత కంఠొనం బల్కురాక 

భరతుడు యశస్వి యౌరాము నరసి పిదప 
. అన్నః యనుచు న్మాకోశించి యప్పు డింక 
వెండి పల్యాకయట్లనె యుండి పోయె. 2140 

పిదప శ్యృతుఘ్ను. డౌొరాము పదయుగంబు 
నేడు సదు నమస్కరింప నీక్షించి రాముల 

జాయరువురు సోదరుల నత్యాదఠరమున 
కౌగిలించుకొని తుడిచెం గంటినీరుం ¢ 41 

అవల గుహుడు. సుమం తుండు వధిపసుతు అ 

గాననంబున భక్తి తోం గలిసికొనిరి. 

'ఆకసంబున శుక బృహస్పతులను . . 
కూడె సూర్య చం[దులు కళ్చికొనిన యట్లు 2242 
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మదపు టేనుంగులం బోని యధిపసుతుల 

ఘన మహారణ్యమునం గలి కొనంగం జూచి 

ఆవనంబున నున్న మహరు లెల్ల 

తల పొలయి కన్నీళ్ళు పెటుకొనిరి. 92149 

జడలన్ నారలం దాల్చి మోడ్చి కరముల్ స్వాం|ఘి ద్వయంబ డిలస్ 

బడియుండన్ రఘురాము డంత6 |బశయం బందున్న 'సూర్యుంబలెన్ 

కడు దుర్దర్ముని వాని నెట్లా భరతుంగా వేగ గుర్తించి, [మౌ 

న్పడి _చేలంబడి మోము చిక్కు భరతున్ బై కెత్తె హస్తంబుతోః 2144 

_: రాముడు భరతుని కుశల్యపశ్న లడుగుట = 

శిరమున్ మూర్కొని కౌగిలించు కొనుచున్ న్వీయాంకమందున్ తగన్ 

ఛరతున్ జేరిచి సావథానవడియున్ (వళ్నించె నీవీవనం 

బరుజిరన్ గల హేతు వేమి మజి నీయాతండి యెందుండె భూ 

వరుండో తీవముతోడ నుండువజకున్ బాదం బిడన్ రాదిటన్ 214 

చిరకాలమునకు దవ్యుళి 

సరుదెంచిన యట్టి భరతు నరయుచు నుంటిన్' 

"భరతా! నాయన! యేటికి 

నరుదెంచికి, దుగ్గమవని నవసరమేమీ, 
2148 

నాయన నీవు వచ్చికివె నామన 1పాణము లున్న వేగేదా 

ప్రోయెన లేక చినుడయి ముందుగ వెంటనె యన్య లోకమున్ 

ప్రోయెన పోని భష మయి-ఫూర్వపు రాజ్యము నిన్ను బాలునిస్ 

న్యాయమ పత్యవిక్రముడు నాయన సేవలు చేతువేగదా+ RAY 

"4 
ణా ఖే 
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అశ్వ మెధము రాజసూయంబు చేసి... 

నట్టి సత్య సంగరుడు ధర్మాత్ము డై డె న 

ఆ దశరథ మహారాజు నవనిమీద్ల,. 
కుశలియేగద భరత! |వాకువ్వు మిపుడు. 

బాహ్మణుండు ధర్మనిత్యుండు | పథిత యవ్వడు 

అంద జిక్ష్వోకులకు గురు వగ్సుచ్చు నుండు, 

ఆవసెమ్హు డి 'సమయంమలందు } 

సత్కరింపంబడును గాదె శాస్త్ర విఢిని. 

ఆకౌసల్ద్య సుమిత్ర సు[పజయ్లు సొఖ్యంబేగదా యార్యురాల్ 

కె కాదేవి [ప్రమోద వమెొందుంగద యింకన్ (పాజ్యడున్ శాస్త్రచ 

ర్వాకౌత్తూహల్లి నంశస్తు తుండు కు. న్లనుష్టూన్ల, ధీయుం డీర్ష్యయే ". 

:లేకన్ నీదు వురోహ్లిళ్తుండ్లు, సుకృకుర్తుడీవేడ న్యముండెగా. 

ఇంక న్మీబహ్మయు నగ్ని కార్యముల నెంకేనిన్ విధిండ యై 

£148 

2149 

2150 

సకలం బౌ హుతహోష్యమాణములలో చక్కం బ్రవరిింఛున్గదే - ' 

సకలాచార్యుల దేవులన్ పికల్చన్లీసన్నూళ్లబన్స్ తండ్రి. వం - 
టి కులీనార్యుల వృద్ధులన్ భిషజులన్ వేదజ్ఞులన్ గొల్లు వే. 

ఇషులం దస్త్ర మ్బల్నండ్తు జ్లాబళ్లుయ్యు కుంటే నర్ధశాష్టజ్ఞుండై... 

. విషయజ్ఞుం డగు , న్లాస్ముధ్ధన్వ గురు, ఛావిజ్ఞాను. మన్నిరతె స, 

21951 

ర్విషయంబుల్, సోలి. శూరు.లాత్మధములై. .విశ్వాన మవ్బన్వభా' ః 

యుష్ష విజ్ఞానులు, (నింగికజ్ఞులు నమాత్యుల్ సుకార్యుల్ గదే, “py 
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= రాముడు రాజకార్యములగూర్చి [సశ్నించుట శా 

శ . 

మం|తమె రాజుల విజయము 

మంతమె గద సర్వులకును మాన్యముసుమి యా 

మం'తము సరిగాం దెలిసిన 

మంతులె శాస్త్రార్థవిదులు మనకుం బూజ్యూల్* 2155 

న్మిద్రకు వశమౌచు నిద పొందవుగద 

వేళకుం దగినట్లు మేలుకొనువె 

అవర రాత్రుల నర్ధ మాలోచన మొనర్తై 
యొంటి నాలోచన యొనరుపవొకొ 

ఎక్కువ పజల మంతింపవేగద 

మం|తులన్ మంత్రాలు మసలవు గద 

ఏదియీని స్థిరవర్చి మృదువయి ఘనకృతిన్ 

వడిం జేయుడే చిరంబు గనవు గాదె. 

సుక్చతముల్ కృత తుల్యముల్ సకల విధులు 

తెలిసి కొనుచు కర్తవ్యముల్ తెలియరు గేదె 

మంత్రులే యుక్తి హేతులన్ మంత మెటిగి 

తెలుప కున్నను సీవెర్గి తెలుప విందె శక 

చేవు రగు మూర్థులం గనక విజ్ఞ్య నొకనిళ 

దెలిసికొందువె, కష్టాల ద్ర్చు నతండె. 

'వేవురె కాదు లక్షలు వెడలి దేని... 

వారు వ్యర్థులె; కృతి మం్మతె ఫలము గూర్చు? 21 
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కూరశిక్షలు పొంది కుందు [పజల గై క 

తనయ! యమాత్య్యు లాదరతం గాంతె 

పఠితు యాజకు లట్లు, బల్మి లాగు నరు ప్రీ 

అటు, లంచము గొను నిన్ గటువులం దె. 

యుక్సిజ్ఞు న్బపుం దిట్టు నున్నతపద కాంక్షు 

శూరుం జంపుచు భటుల్ మీరుదురొకొ 

హృష్టుని శూరుని ధృతిమంతు ననురక్తు 

కులళుద్ధు సేనాని జలుపుదురొకొ 

సంగరజ్ఞుల శూరుల సత్క్మరిం(తె 

సైన్యముల జీతభత్యాలు సరిగ నితె9 

అంగరక్షుల జ్ఞాతుల నాచరింత్తె 

(పాణములు వారు నీకయి యప్పగిం తె 2156 

జానపదుని దక్షు స్మ్యత్చతిభాడ్యు య 

థోక్స' వాదిని దూత నునుపుదయ్య 

పరుల ౪ నష్టాదశస్వజను లం బదునై దు 

తీర్థాల చారులు తెల్స వినుదె 

గెంటంబడియు మతి యింట వచ్చిన 

దుర్భల శ్యతుల దూజకుం దె 

జడము ననర్ధకుశలము పండితమాని 

* లోకాయతిక విప్రలోక మెంతే 
గాం 

అష్టాదశ :_ 1. మంతి 2. పురోహితులు ?. సేనాపతి 4. యువరాజు 
ఫ్ (పతీహారి 6. అంతర్వంశికులు 7.చెజుసాలఅధికాధి ర్వీఅర్ధసంచ యకర్త లె.కార్య 
నియోక్ష 19. (పొడ్వివాకుడు 11. సెనకుజీతాలిచ్చు వాడు | వేతన్మగాహులు 
19. పురపాలకుడు 14. ధర్మాధికారి 19, సభ్యులు 10, సీమాంత, పొలకుడూ! 7.జల 

; దుర్గ 10దండపొలకులు. పదునై దు. యువరాజు మొదలై నవారుపదునై దుగురు 
శ] 

గ 

| 
] 

'గ్లే 

* లోకాయతికులు=లో కములో అనుతముగా=ఎక్కువగా వ్యాపించిన 
వారు, నాస్ట్టి కులు 



అయోధ్యకాండ (1 గవ సర్గ త్తి 

ముఖ్య ధర్మ శాస్తా? లుండ మూరు లెపుడు 

దండనీతి బట్టీ ఖలు వాదములం గాం|తు 

అట్టి మార్షంబులంబట్టె యవనిం గనక 

యొప్పుడుండవు గద, నీవ యిందు భరతం 2157 

మన (సొచీనులె యైన వీరులు స్వకర్మాసక్తు లుత్సాహులై_ 

షనులై. క్షత్రియ విప వ్వైఖ్యులు వశుల్ గామంబు [గామంబగన్ 

దనరన్ వాజి రథ ద్విపేంద తతులన్ _పాసాద హర్మా్యదులన్ 

(పణు తానంత బలం బయోధ్య సరిగా పొలించి రక్షింతువే. 218 

శత*చిత్య౦బుల దేవతాలయములన్ ఛాయా పపొశాలలన్ 

సుతటాకంసుల హృష్టపుష్టజన తా శోభన్సమావిష్టమై 

" సతతంబున్ పశుముంతమై బహువికాసంబె. నదీకూత్చక 

క్షి తియై శ్వావదతాన్యమై జనవద శ్రేష్టంబు క్షేమంబొకో. బి19 

కృషిగోరక్షణ వై త్యలెంతయు సుఖంబేకాదె తజ్జీవికా 

విషయం౦ంబందిట శ్రద్ధచూపుదువె స్రీబ్బృందాలనోదార్హె త్ర 

చ్విషయంబున్ మది నమ్మంబోవకయె యుండే యొంటి భాషింపకన్ 

కృషిలోనేన్గులు కామధేనువులకున్ దృష్పిన్గడున్ గూర్తువే, 2164 

ఉదయంబందునె నిదలేచి సభలో నుండుండి కౌర్యంబులన్ 

సదయన్ జూచుచు దర్శనంబిడుదువే, సర్వంపు భృతున్ భయం 

ణెదియున్ బొందకయుండ చాకొనుచు వారెండ్లున్ జనన్ బంపుదే 

గద, ధాన్యాయుధ మరం తేకో శము ధనాగారంబు రక్షైంతువె. 2161 

విలుకాం్యడ్రున్ వరశిల్బులున్ సుఖుశె, యేవేశస్ ధనాదాయముల్ 

విలువై యెక్కువ యుండంగా వ3 వ్యయంబేతక్కువ్నై యుండం గా 

వతె కోశంబొ యప్కాతహస్తముఎకున్ పాల్ఫొందగారాదు, దే 

వులు మి,తుల్ పితలాగతుల్ భటులు విపుల్ పొందుచున్నా రెగా. 2168 
mi 

ఈ వత _ములు=అశమేధాంతమహాయాగ
 చ యన్మవదె శములు, 



410 లోమునీ కుశల [ప్రశ్నలు = రామాయణసుఢ 

Fo 

ధనికునకు వీ..కును కష్టమొదవినపుడు 
నీయమాత్యుల్ బహు శ్రుతుల్ న్యాయపక్ష 
మూనుచు బీరాగుఅయి ధనంబు గొనకయె 

యిందు వ్యపహరించుచు నెందునుందు రెగదం 

నేర మన్యాయముగ మోప నింద పడిన 

వారి కన్ను లనుండియు౭ బడిన బొట్లు 

రాజభోగాల కొజకు పాలనము చేయు 
వారి దశుపుత్తు9ఎను జంపి వై చు జుమ్ము. 

కూలురను వృద్దుబను వై వై వై ద్యవరుల నెప్పుడు 

ఇచ్చి తఎబి బోసి భాషింభి తృప్తి గూ 

తపసుల గురుల ప్యద్దుల దై వతముల 

|బాహ్మణులం జై త్యముల౭ దన్నీ పొంజ లిరుదె, 

ధర్మ మర్థాన నర్థంబు ధర్మమునను 

అశచేం గామమున రండు నడంచవుగదె 

ధర్మ మర్ధం: ముం గామంబుం దగినవేళ 

విడ మజచుచుం గాలజ్ఞ ! సేవింతుగాదెం. 

సర్వ శాస్త్రముల యందు చతురు అగుచు: 
పార ముఖ్యులతో జానపదులతోడ 
(బాహ్మణులు మహా ష్రాజ్ఞ ! నీవరమ సుఖము 
కర మెపుడు కోరుచుందురుగాదె భరత | 

' 

వు పాపదూరుల నెటుల్ _ప్రశ్నింపకుండన్ నిజం 

బర యం బోవకశాసకుల్ మిగుల లోభాసక్తి శిక్షింపకుం 

దురుగా డే, కనీప ట్లు కోబడి యుంబల్ దొంగల్ధనం బిచ్చి హె 

చ్చిరయానన్ ని జెఐిసాల నుండి యెటకో శ్నీఘంబు పోరేగదాం' న్[ 63 

2164 

215 

£166 

2167 

2168 



అయోధ్యకాండ (100వ సర్గ = 411 

వ? మజియు"ఖీవు ఛా స్తికెళ్ళము' అసత్యము శోధము ప్రమాదము 
అరే వనిగ ఆతోచించుచుం గూత్చుండుటే జ్ఞానులను ' దర్శింపకుండుట, సోమరి 

తనము చే తో[ది పంచే ది కుములకు * లొరగ్రియుండుటి, రాజ కియాదివిష 

యములను ' “అమాత్యాదులతోల గాక * యెంటరివై చింతించుట, అనర్థము 

చేయువదారితో ఆలోచించుట: “అమోత్యోదులతో "అలోచించి నిశ శ్చయించిన 

భషయముతిను "ఆచరణలో! 'పెట్టకురడుట' 'ఆతోచీంచీన ' దానిని వెల ల్ల డించుట, 

ఉదయమున మంగళాచరణము చేయక పోవుట, చీటికి మాటికి ఎవరు వచ్చి 

నను లేచుట్ట అను నీరాజదోషములను వర్థింతువుగదా, 

వేట, జూదము, పగటిని, పరి పాదము కొంతల్పు మదము నృత్యగిత 

వాద్యవ్యసనము 'సిచ్చా సంచారము, కామము ' ఆనుపద్రంటిని, సవత్ని వై రము 

వస్తువై. రము వాగైె కరము అపరాధ" రము “అనుస. దింటిని; సామ దాన 

ఖెదదండము లను నాలుగింటిని స్వామి, అమాత్యులు, రాష్ట్రము దుర్గము, 

కోశము మి తబలము, అన్యోన్యోపక్షారకజలము. అను 'సపారగములను, సీశు 

నత్యము సాహ సము? _దోహము, అనహనము, అసూయ అర్థములను దూషిం 

చుట, వాగ్దండవరు, క్రోధ పరుషత్వము లను నైనిమిదింటీని, “'ధర్మార్థకామము 

లను, ఉత్సా హ పభు మంత శ క్తులును వేదతయి, కృష్యాదియము, దండ 

రీతి. నీతిశాస్త్రము అను 'మూడేస్ వానిని, _ఇందియజయో పాయములను, 

“సంధి విగ్రహము యానము ఆసనము శతు వర్గములు, యువజాపము అగ్ని? 

జలము వ్యాధి కజవు మారి మొదలైన ద్రైపోపదేలను' ' ర్రాజబంధువులనుండి 
వచ్చు కష్టములను మానుషాపదలును, + జీతము పుచ్చుకోన్సివాడు లోల్లి అహంకారి 

యునుతపయానితుడు కోపి హఠాత్తుగా కోపీ'పీట్దంపీడీన వారీ ఫీతుడు భయ పెట్టం 

బడినవాండు శస్త్ర ప్రిద్భులును నృవకృతీ, మును బాలుడు న్నద్ధుడు దీర రోగి, 

గ 

నిరువది మందిని, అమాత్యులు. రాష్ట్రము దుర్గము, కోశము, దందముఅను ప్రక ఎ 
ara పై 



41£ రాముడు భరతుని రాజ్యుకార్యము లడుగుట-రామాయణసుఢ 

తులు మ్మితుండు గావ్యవహరించు శకువు, శ్యతుమ్ముతము, మి్మితమితము, 

మి తాదిమి తుడు విజగీషు మ్మితుడు ముందుగా నున్న వారు నెనుక వున్న 

వారు తరువాతనున్న వారు ఆకందుడు తదనంతరుడు మధ్యమస్థుడు ఊదా 

సీనుడు అను వుండలమున మూ; తావిధోనము దండవిదానము సంధివ్మిగహము 

లను దినినన్నిటిని సరిగా దెల్ఫికొని విడువవలసినదానిని వర్ణించుచు (గ్రహింప 

వలసిన . దానిని గహించుచు నున్నావుగదా నల్గురు గానిముగ్గురు గాని 

కలసిగాని విడిగాని మంతులతో దాజకార్యముబను యథాళాస్త్ర ముగా మంతిం . 

చు చున్నావుగనా. 2169 

సఫల మగు3ె నీకు (గ్రియలు 
సఫలం బగునెగద నీకు సర్వ_వతులన్ 

_ సఫలముగ నున్నె భార్యయు 
సఫలంబె యగు గద నీకు సర్వశుతమున్ 2176 

వ: .ఇప్పుడు .నేను జెప్పిన యేధర్శములందై శే నోబుద్ధి స్థేరవడియు 

న్నధో. యల్లీ నీబుద్దియు. స్థిరపడి యున్న దిగదా ఆబుద్ది ధర్మకొమార్ధసహిత మై 
డ్ @ థి థ్, థి “కా 

నది. అది ఆయుష్మ రము, .యశస్మరముకూడ. 2171 
b 

ఏవ్య శ్రి తి శుభమే సుపథమొ 

పేవ్య త్రి మన పీత యనుసరించుచు నడచెస్ 

వీవృ క్రీ తొత లేగిరొ 

ఆవృత్తి. జకం దెలిసి యనువ ర్తింతే, 2172 

రుచికర మగు భోజనమును 
నైచటను తిన్నప్పటికీని నెంతయుం బీతిస్ 
సుచరిత పరిచిత సఖులకు _ 

రుచిగోం బెట్టెదవే యుక్కరుండవి తీనకే. 2173 
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క్రీతివతి ధర్మమయేలుచు _ 
మతియుచు. డయి దండ మూని మంచిగ పజలన్ 

సతముగని వసుధ పొందుచు 

నతండే చనిపోయి స్వర్గమందును బుధుడై . ena 

చ అని యిట్లు రాముడు అనగా భరతుడు మరలి నిట్లనియె, 2179 

జ పెద్దవాడు రాజు కావలెనని భరతు డనుట Fa 

చున (పొచీనపు రాజధర్శ్మము మదిన్ మన్నింప.కున్నట్టి నీ 

చుని, నన్ ధర్మ మదేమిచేయు, నిటజ్యేష్టుం డుండంగా జిన్న వా 

నిని రాజుస్ బొనరింప రాద యిదియే నిత్యంపు ధర్మంబుగా 

మనలో నుండి, నయోధ్యరా జగుమి యస్మద్వంశ భ_దంబుకి . 215 

మరి మామూలుగ రాజు మానవుండెయో; ధర్మార్థ సద్వృృత్తముల్ 

నరులం జూడము, నీవు దేవుండవుగా నాకున్ మదిం దోచు, ముం 

చర నేం గేకయ చేశముల్ చన నరణ్యం బీవిటుల్ చేరు న 
ధ్వరముల్ చేసెడి తండి సాధుసుతుండున్ స్వర్గంబ యేగెస్ గటా ! 

£177 
నీవును పీత లక్ష్మణుండు నీగతి కానపి వచ్చినంతనే 
భూవిభుం డార్తిచేం +గుమిళి.భూతలి నింశను నిల్వలేక యా 
చేవుల జేరం బోయె నరదేవ। 'యికన్ వడి లెమ్ము తండికిస్ 

నీవును సీరముల్ కిడుము నే మొదలి విడినాండ |ఖ్రాతతో.. 114 

కడు శిప్టైప వులు, నిచ్చు సళ్ళు పళ్ళే లోకాలందూ నక్షయ్య ము 

య్యొడు నంచున్ బుధు! లందు. నీవు షితకో యిస్టుండవున్స్ నిన్నె య 
 య్యెడం జింతించుచు' నీస్ గనం. దలంచి నిన్నేచొచ్చు బుద్ధిస్ మర 
ల్వండ, నీవుండమి' నీదిగుల్ వడి చనెథ్ త్వత్రాతే నిన్నించుతున్ at 
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అది యాదీనపు మృత్యువార్న భరతుం డారీతి వాకువ్వగన్ 

మది నాలించెనా లేదొ రాము. డపుడున్ జే జై తన్యమే పోవం బెన్ 

కదనానన్ బడు నిర్యదువ్యజ మటు వాగ్వ్యజంబు పె గూలం గేల్ 

చదలన్ జూపుచు, పుష్పిక్నాగతరుం గూల్చన్ బడ్డటుల్ వేవడెన్. 2110 

అటులన్ నేలను బడ్డ రాముని మహే హిష్వాసున్ వ్యథాకర్శితుస్ 

పటువి|క్రాంతుని' జూచి. సోదరు లటన్ గాఢంబుగా నేడ్చుచున్ 

తటముల్ గొట్టుచు సోలి కూలిన గజేంద్రమ్మున్ బలెన్ సీతతో 
నటు గ్మాతంఎిల నీళ్ళు దిల్మ్కుచునునాయ్యంకేసిరాయా కియల్. 

| 2181 

అటు 'రఘురాముం డొక్క వడి కల్లనం దేర్కొని కంట నవ లె 

ల్లైటొ మెల మెల్ల దుడ్చుకొని యుంకను దీనముగా విలాప మె 

దై టొ పొనరి౦ంచుచున్. పిత గతించుట నెంచుచు ధర్మమూర్తియై 

యిటు వచియించె సోదరులు నింకను జేయ బహూపచారముల్ 2182 

“వంక నయోధ్య వచ్చి యొనరిందెడి దేమిటి, తండె పోవంగా 
నింక ఎవండు. వచ్చి పితృహీన .నయోధ్యను. నేఅం ఖూసెడుస్ 

నుంకొక యామహామహునికో ఇెడంబుట్టిన నేను. చేతునే 

మింక మచారి6 దండి చనిమెస్ జలమే నిడ నే నభాగ్యుడప్. 2183 

జగతిన్ ధన్యుండ' వన్న నీవె భరతా ! శతుఘ్నుతోం దండికిన్ 
తగు సంస్కారము. లెల్ల జేయు ఘనసశాగరంబు లీవందీనా 

వు గద్చే.ముఖ్యుల డె 'టేక్ష. ఫల్ ' (పభుల పెంపుల్ గల్గి రాజన్న వా 

రె గ*స్రాని దుయోర్య కీనియతితీర్చిం గూడ రాలే నింకఫ్. 2184 

అడ ఐన్ వాసము పూ ర్తిచేసీయు నయోధ్యన్ రాంగ, ఆతం డ్రి య 

య్యెడం దానుండగలేశ మృత్యుంగన నింకేనాడు మాళక్షేము మె * 

నడు చూచున్, తన చెప్పుచేంతలగల్షిన్. వర్తి చు నాకున్ సుఖం 

చిడియోదార్చెడి తండ్రీ పల్మియిన బరేది సక్ వవ్ ోరెదన్. £185 
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అని యిట్టుల్ భరతుం గుతించియనీ, యర్థాంగిని సమీపించి ఫెస్ 

వనటన్ రాముడు పూర్ణచందముఖికో వ్యాకుచ్చెనో సీశః నిస్ 
గని (పిమించెడి మామఫపోయె, పితృహినాథాగ్యుండై నావు అ 

క్ష్మణ! చెప్పున్ భరతుండు తండ్రి మృతి దుఃిఖానిష్టవార్హన్ గటాః 2186 

ఇట్లు రాముండు కుమిలి వచించుచుండం 

గనుల నీరూన నప్పుడు కరము రాము 

నూరడించి తండికి నీళ్ళు నొసంగు మనుచు. 
1భాత లందజు రాముతో. బల్కి రంత, 2187 

౬ రాముడు ఈశం|డికి నీళ్లు వదలుట. 3 

సిత తనమామ స్వర్గము, చేశిశసుళు. 
వినుచుం గన్నీళ్ళునిండిన కనులికోడ 

' ప్రీయుని మోమును వీక్షింవ లేక యుండ 
రాము డోదార్చి యింక నేడ్చు (థాత కనియె. శర 

We pet "ఓ 

లక్ష్మణా ? గారపిండి జలాలు వదల _ 

చలువ ను త్తేరీయము తెమ్ము, వడ్డి మహాత్ముల 

డైన తం డికి జల మీయ అది సీత 
పిదప నీవు నవల నేను వెడల వలయు, 218 

ల్ో క. 

అనంగ వారిని నిత్యము న్నమస్తర్గించు | 

సుమతి రామునియెడ భక్తి క్రీ మసల్లు ఘనుడు 

మృదువు దాంత్తు డు శాంతుండు సెపకు గూడ 

ఆత్మవిదుఃడౌ నుమేంతు*తు నపు నపుడు వచ్చి. 21st 
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లం = క్ || 

వారి నోదార్చి రామునిబట్టు కొనియె 

యెల్ల మందాకినిని దింప మిగిలినట్టి 

వారు నెటొదిగి వభమెన నీరు పితకు 
వదలీ, నీకిదియౌంగా కని పలికిరపుడు. 2191 

జఎముతో నిండియున్న దోసిలిని పట్టీ 
రాముండును దక్షిణదిశగ మోము నుంచి 
యేడ్చుచు 'నృపేంది పితృలోకమే గ నీకు 
నేనిడిన నీరు నక్షయంబౌను గాత. 2192 

అనుచుమందాకినీ తటంబునకు వచ్చీ 
జనకునకు నివాపొంజలి ననుజయుతుండు 

రాముండన ఘతేజస్వి తర్పణము లిచ్చి 
గారపిండి రేగిఫలాలు గలిపి యపుడు. 2193 

కుశల పైనుంచి యేడ్చుచుం గుమిలియనియో 

ఇదె మహారాజ ! భుజియించి పీతిగనుము 

ఇదియె మాయన్నము, పురుషు డేదీ తనునో 
అట్టి యన్న మె దేవుల కగును గాదె. 2194 

అనుచు వా దారినె నదియెడ్డుననే లేచి 
నరవరుండు రమ్యతటము భూధరము నెక్కి. 

యవల పర్ణశాలా ద్వారమందుం జేర 

[పేమ భరతులక్ష్మణుం గౌగిలించుకోనియె. 2199 

' పితకు నీళ్లిచ్చు చుండియు బిగ్ధరగను 
నింక సీతయు _థాతలు .నేడ్చుచుండ 

దరుల సింహగర్ణనవోలె మజియు [మోగ. 
నాలకించి భరత సేవ లనియె నిట్లు. = 2198 
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భరతుడు రాము లక్ష్మణు _ధువంబుగ. గల్చికొనంగంబోలు, నె 

ల్లరు మృతుం దండి నెంచుచు విలావముచేసిడి శబ్ద మేమొకో 
యరయుద మంచు నేన్గులొ హయాలొ రథంబులొ యెక్కి నాగరుల్ 

పజిచిరి, కాల్నుడన్ బరులు పర్విడి రాధ్వనివై పు మకామె రీకియున్, 

2197 

కానకు రాముం డేగి చిరకాలము కాకయె యున్న. గాని యెం 

తై నను కాల మైన యటు లాశమమున్ గనంగోరి యెల్లరున్ 

యానము లెక్కి (ఖాతల సమాగమమున్ గనులారం దృ ప్తిగా 

కానం దలంచి పర్విడ మకాములె శూన్యము లయ న_త్తజిన్, £198 

బహుయానాల ఖురాల చ్యకములచేం బాచాలచేం గొట్టంగా 

బహు శబ్దంబులు చేసి వర్గ సమయం బందెంతొ కార్గబ్బులున్ 

బహుళంటై యుజుమన్. ధ్వనించు గగనం బట్టుల్ దనర్పన్ భయా 

న హఠా 'శ్తేన్లులు పర్విడంగ మదపున్ గంధాల నొప్పెస్ వనుల్. £118 

కణుతుల్ పందులు లేళ్ళు పోతులును వ్యాఘంబుల్ వృకంబుల్ బకా 

లును రాయంచలు చక్రవాక్షములు నిర్గుల్ కోయిలల్ కాకులున్ 

విని ఫీతిల్లుచు గుంపుగుంపులుగ వేగస్ 'సేమ్మదుల్ లేక మిం 

టను వ్యాపింపంగ, మానవుల్ థర పయిన్ వ్యాపింప మించెస్ ధ్వనుల్ 

“2100 

వట్టినేల పై (గూర్చున్న | భుని రాముం 

గని కనుంగవం గన్నీరు కీరుచుంఢ " 

కె కయిని మంధరను దూజీ కటువు లాడు , 

ప్రజల గని రాముల డ త్ర పూర్ణాన్యుండయ్య. “౬01, 
ఇ 

కనులం దులు నిండ సుక్కు? నడులన్ గన్గాంచు ధర్మజ్ఞుండున్ 

ఘను డారాము,డు తల్లీ. తండ గిఖిన్ 'గౌంంచిలోం గుచ్చగా 

జనముల్ కొందటు ముక్క రాము డతజన్ _సర్వపుజన్ బంధుల
ప్ 

డ .తృవ మిత్యాళిని నర్జమౌ గతుల- నోడార్భెన్' (వశంసించుచున్
. 
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అచట ననోనమును నామహాత్ము అపుడు 

ఏడ్వుచుండంగ నాధ్వని యెల్ల యెడల 

గిరిగుహలయందు దిశలందు 5 

మద్దెలల చస్త్రవలె వినంబడెను జుమ్ము. న108 

దశరథుని భార్యలను ముందు దిశగ నుంచి 
యావసిష్ణడు రాముని నరయం జనియె 
రాజ సతులు మందాకినీ పాంత మరిగి 

రామలక్ష్మణు లున్న యాభూమిం గనిరి. 2104 

ఎండి పోయియు. గన్నీరు నిండియున్న 

యాస్యము గలుగు కౌసల్య యాసుమ్మిత 

నితర నరపతి పత్నుల నెంచి . చూచి 
యిట్లు బాధతో గుమిలి వచించె నపుడు. 105 

నెట్టి స్వధర నుండి నెడలం గొట్టంబడిన 
ఇతరులను గష్ట పెట్టుట యెజుంగ నట్టి 

ఆయనాధులకుం గష్టమైన యట్టి 

దండకావాస పుణ్యతీర్థంబు నదిగొ. 2108 

ఇదె నీ పుత్తు)డు లక్ష్మణుండు గనుమెంశే భక్తి నాపుత్తు9క్రై 

యుదకంబున్ గొని వచ్చు, హినమని లో నూహింపకే యేవగిం . 

పం దగుం గార్యమ రై యైనం జెయు,నెపుడున్ _థాాతర్ధమై చేయుంగా 

నెది యైనన్ సరె యద్ది యెంతయొ గుణంబే యౌను శోధింపంగన్ 

£107 

ఇఢుమ లొందగం దగని నీకొడుకుకూడ 
నేటినుండియు నీచమై నేర్వ నట్టి 

' సిద్ధ మగునట్టి కర్మ త్యజించి యింక 

_పౌఖ్య' మొందెడుం గాకను సర్వగతుల. 2108 
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కోణి దక్షిణాగంబుగం గుశలపై. ని 

కష్టమున రాము డుంచిన గారపిండి 

లఐిశాలాక్షి కౌసల్య యరసి యధిపు 

సుతులతోం జెప్పె బాధతో (సుక్కి మిగుల. 2209 

ఇది యిక్ష్వాకుకులేందు వా దశరథో ర్వీశానునిం బోని వా 

డెద కిష్టుం డగునట్టి రాము డిడంగా నెంకేని సంపీతితో 

డం దినంగా దగునట్టి యన్న మె, యమూల్యం బై. బెన భోగాలు నె 

మ్మది సం పీతిని దిన్న రాజున కివెనూ్యూతం బనర్హ రజెగా. - 2210 

చతు రబ్ది వరీత మగుక్షి 

తి తల మనుభవించిన పతి దేవేందసముం 

డు తిను నెటు లీయరుచికర 

ము తినం దగని గారపిండి ముద్దను నకటా ! 911 

పితకు రాముడు నీగారపిండి ముద్ద 

మిగుల శ్రీమంతు డయ్యు నొసగుట కంటె 

నింక దుఃఖకరలి బై న దెందు' కూడ 

నాకుం గనిపింప దక్కట ! లోకమందు. 2212 

తండి కీగారపిండి ముద్దను కరంబు 

రాము డిడుచుండ (గని బండరాయి వంటి 

నాదు హృదయంబు (బద్దలై యాధరి తి 

వేయి సుక్కలుగా కుండె వెతలంబడియు. 2213 

ఎట్టి యన్నము నరుండు భు జించుచుండు 

అట్టి యన్నమె దేవత్రల్ ముట్టి శ్ఞిందు, 
అనెడి యో(శుతి వాక్కు నథ్యంబ యనుచు ' 

చూచి చూడ. నామదికిని దోచుచుండె . ఎ RM 



420 రామాదులు తల్లులకు [మొక్కుట _ రామాయణనుధ 

ఇటుల నేడ్చ్డు కౌసల్యతో నాసవత్ను 
లరసి యట రాము దివి జాజు నమరునట్లు 
అఖిల భోగాలు త్యజియించి నట్టి రాము 

గనుచుం గన్నీరు విడి బారు మనిరి వారు. 

అమల వికముం డగురాము. డపుడు తేచి 

మాత లందఅ పాదాల జేతం బట్ట 

ఆవిశాలాక్షులు మృదుల సౌఖ్యముగం దాకి 

కోమల కరాలం దుడిచి రారాము వీపు 

మెండు దుఃఖము గల లక్ష్మణుండు గూడ - 

తల్లు లఅందజకు నభివాదనము చేయ 

వార లందటలు రాముని పగిది. దట్టి 

రంతటను లక్ష్మణు సులక్షణావయవని. 

కనుల నీరూన సీతయు. గదలి యెదుట 

అత్త లందజు పాదాల హక్తుకొనగ 

మరలి కౌసల్య కని “సుతస్ మాతవోఠ 

నడవి. జిక్కుసీతను గౌంగి లిడుచు ననియె. 

ఆజనక మహారాజున కాత్మజ యయి 
ఇల దశరథమహేశు కోడలియు నగుచు 
రామునికి నర్ధగాాతమై రాణ గనిన 

సీత విజనవనిని నెట్టి చిక్కు లొందె. 

వడి నెండంబడు పద్మమట్లు” మృదితంబౌ నేట్టకల్వం టలేస్ 

కడు దుమ్మంటిన మేల్చిబంగరువలెన్, గార్మబ్బులం గమ్ము చం 

[దుండువోలెన్ కళ పోవు నీదుమొగమున్ జూడంగ ఈనామదిస్ 

£215 

2218 

2217 

£218 

2219 

నడు బాధారణిజ వ్యధాగ్నియు ననుస్ గాల్చం జొచ్చెనో జానకీ! 2220 
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వ. ఇట్లు ఆర్హురాలయి తల్లి యగు కౌసల్య పలుకు చుండ ఇం్యదుండు 
"బృహస్పతి పాదములు పట్టుకొని "నట్లు భరత్మాగజుం డయిన రాముండు గురువు 

వసిష్టుని పాదములు పట్టుకొని యావసిస్టునితోడనే కూర్చుండెను. అపుడు భర 
క మం|తులతోడను సై సె నికులతోడను పుర పధానులతోడను ధర్మజ్ఞ లగు 
జనులతోడను కూడ అన్నయైస రాముని పృష్టమునం గూర్చుండెను. అట్లు 
అతండు కూర్చుండి పయతుం డయిన మహేందుండు_వజాపతితో బలె కృతాం 
జలియె నమస్కరించిన భరతుడు రామునితో చక్కంగా నేమి వల్కునో గదా 
అని “యందజును కుతూ హలమునం జూచుచుండిరి. అట్టు వారునుసత్య దై ర్యము 
గల రాముండును లక్ష్మణుండును మహానుభావుండై న 'ధర్మాత్ముండు భరతుండు 
స్నేహితులు కూర్చుండి యుండ వారుముగ్గురు, అధ్వరమున న సదన్యులతోం 
గూడిన (క్రేతాగ్నులవలె భాసిల్లు చుండిరి, oo Pel 

అంత రాముడు గురువత్సలు (భక్తుల డగు భరతుని చూచి |భాత 
యగు లక్ష్మణునితోం గూడి యిట్లడుగ మొదలిడెను. 22ి2ిడి 

ఇది నీచెప్పెడి దేమియో విన మనంబే కోర్సు నీవిప్పుడే = 
మిది నారల్ జడ లోని. కాజ్యుమ్లును చ్లిల్టీ వీడ యే తెంచి. తే. 
మిది యంచున్ బలవంత పెట్టి మదియుని వృచ్ళింపం గేల్ళోడ్చి యా 
యద నందున్ భరతుండు. చెప్ప దొడగెన్ స్వచ్చ స్వభావంబుతో, 22 

అన్నా! నాయన ప్రీయు నాజననియ్మో:ఆకై క చేయింప లో 
నెన్నన్ దుష్కర కర్మ చేసి సుళుపైంనెంతోమదిన్ బెంగ నా" 
చన్నుండై దివమేగె, నామె మహపొవంబు గావించి; క్షి 
ర్తి న్నామంబును షార్షుచేసికొసానిందే లోకమ్లుల్ దూటంగన్. 2224 

అట్టి నాతల్లి ల్లి రాజ్యంబు, శ్రీరిదకురిడ్తి 
విధవ రాలయి కోకాల వెతలు ప్యొంద్లీ ' 
కరము ఘోరమౌ నరక లో కట (కు an 

ఎవడి సుదారుణ బాధల విక్రయం గృవ్షిదూ. ri Po - 
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" ఆమె సుతుండ నీ దాస్యమునంద యున్న 

నన్ననుగ్రహింపం దగిన యన్న వీవు 
స్వర్షలోకాన సురలోక పతీయు వోలె 

ఇపుడె రాజ్యమున నఖి షేకించు కోనుము. 

నీ సమీపమునకు నీపు డిట్టె వనికి 
వచ్చినా రిది కనుగొను |పకృతు లేల్ల 

విధవ లగు మాతలును వచ్చి రిదిగొ కనుము 
ఇంక నిపుడు మమ్మును నను (గ్రహింప దగుదు, 

అనఘ మగు పూర్వ నం పదాయమును బట్టి 

అ|గజుండవు సీవెల్ల కర్తుం డవుదు 
మానధనః ధర్మముగను  సామాజ్య మీవు 
పొంది మ్మితులం బూర్జకాములను జేయు. 

అమలుం డగు చందునిచే 

నమల యగుశఠదృతు ర్యాతి యట్టుల నీపుడౌో 
. క్షమలో క్రముం డగు నీచేస్ - 

క్షమ్షయు ననాధత చవ సనాథయె యగుతస్. 

ఇదిగో నీసచివులతోడ నిపుడేనేను 
శిరసు వంచి సమ్మతిని యాచించుచుంటీ 
తమ్ముండను శిష్యుండ నగు నీదాసు నెడల 

కడు. (బసన్ను*డవై యన్ముగహమో చూపు, 

ఇదిగా శాశ్వతం బగు మంత్రిబ్బంద మనఘ 

ఇట్టి ఫూజార్హుల నతి|క్రమింప దగవు 

అని మహాదాహువౌ కై కతనయూ డపుడు 

కనుల నీరూన మటి రాము కాజృం బడెను. 

1221 

వని! 

£28 

2e2g 

£20 

"£291 



అయోధ్యకాండ (104వ నర్గ్ర ' 429. 

ఇట్టు అని పడె పదె నిశ్వసించు చుండి 

మదప్ప టేనుగువథటె నున్న మాన్యుం దమ్ము 

భరతు. గొగిలించు కొనుచు మరల రాము. 

డిట్టులు వచించె సం పీతి యెదదనర్చ .. బ్లైల్లిల్లి 

ఉ త్తమ కులీనుం డవు సత్త్వ యు క్రుం డవును 
_తివి తేజస్వి వైన నీవంటి వాడు 
రాజ్య హేతువుచేత నేలోగు పాప 
మాచరించును నిది నమ్మ నగును నెట్లు. 2208 

ఛ్యత్రుసూదన 1 నీయందు స్వల్పమైన 

దోష మెంతమా, తము నామదిం దోంచ దోయి 

ఇంక నీవు బొల్యంబుచే నెంతమా[త 

' నీదు జననిని నిపుడు నిందింప దగవు, 2291 

అనఘ 1 భరత ? మహా పోజ్ఞయు నవరతము 

దారలందు భృత్యులందు తనయు లందు 

'పెద్దలో తమ కున్నట్టి స్వెచ్చ నిట్లు 

కడు బవ ర్తించు టది యున్న యదే గదయ్య. 220 

సొమ్య 1 సాధులతో పొటు ఛ్యొాత గణము 

భార్యలును పుతులును గూడ వోరి యిచ్చ 

పూర్తి గావించుటబయు గూడ భువిని గలదు 

ఇట్టి సంగతి నీవును నెబుంగం దగుదు, . 2298 

నారబట్ట గట్టించి కృష్ణాజినంబు 

లూను నటుజేసి యడవుల నుంచుటకును 

రాజ్యమున నుంచుటకు మహారాజు తాను 
సర్వవిధముల౭ జేయింన శక్తు డగును, | 



424 తల్లిదండులపూట గౌరవింపవలెననుట _ రామాయణసుధ. 

ధర్మవిదుం డౌచు నుండెడి తం డియెడల 

లోకములును సత్కారముల్ చూప దగును 

అట్టి ధర్మజ్ఞురా లై లైన యమ్మ యొడల 

గౌరవము చూపదగు థార్మి కాగగణ్య $ peo 

ఇటు దశరథమహారాజె యెంచి పంచి 
జగ మెదుటం జెప్పి తేజస్వి చనియె దివికి 

లోక గురువు ధర్మాత్ముడు నీకు పెద్ద 

పిత సలిపిన భాగమనుభవింపం దగుదు. Doiif 

పడియు నాల్లే ౦డ్లు దండకొ వనమునందు. 

సొమ్య ! నేన యిప్పుడు నివాసంబు చేసి 

పిత మహాత్ముడు నాకు నర్శించినట్టి 

భువన రాజ్య భాగంబును పొంది యుందు. £240 

ఈనర జగంబుచే నత్కరింపబడిన 

పిత మహాత్ముడు సుర లోకపతి సముండు 

ఏది చెప్పెనొ యదె: నాకు నెంతో హితము 

నిఖిల లోక స్మామాజ్యమున్ హితము గాదు. 2241 

వ: ఇట్టులు ఆస్నే హీతుల బ్యాందముతో పోటు కూర్చుండీ యాపురుష 
సింహులు ఆలోచించుచుండ అతికష్టముగా ఆర్యాతి గడచెను. ఎటులో ఆర్యాత్రి 
గడువంగా ఆసోదరులు స్నేహితులతో పొటు' మంచాకీనియందడం హోమములు 
చేసి గాయత్తాాది మంత్రములను జపించి రాముని దగ్గజకు వచ్చి కూర్చుం 
డగా. అందెవ్వరు మాటాడక యూరకుండిరి. అంతఆో స్నే హితులమధ్యభరతుండు 
రామునితో నిల్ల నీయె, 2242 



అయోధ్యకాండ (2242 నుండి 105వ సర్గ) | శి 

రాజు నాతల్లి నోదార్చి రాజ్య మిచ్చె 

ఆమె యారాజ్యమును నాకు నప్పగించె 

అట్టి రాజ్యము నీకు నే' నప్పగింతు 
ననఘ ! కంటకములు లేని రాజ్య మనుభవింపు వి 

అతిగ వర్షకాలపు (పవాహంబుచిత 

కొట్టంటడిన తటొకపు గట్టువోలే 

ఈ మహారాజ్య ఖండంబు నీవు గాక 

యింక నొక్కం డిల నిలువరింప లేడు. 2244 

పరులను బిదికించెడి యా 
నరుని |బదుకొ చాలసుఖమునన్ వర్టిల్లున్ 

పరులవలన |బదికెడి యా 

నరుని |బదుకొ హీనమని యనంబడు. జుమ్మీ* 245 

పొట్టి వారి కందక పెంచి నట్టిచెట్టు 

పూచి పండ్ల నిచో నింక ఫెంచి యేల 

అట్లె నిను ఘనుం జేయ నర్హుం డయ్యు 

(శేష్టుండవె యయ్య్యు మమ్ముం బోషింప వెల 224 

ఉదయం బొందు రవింబతెన్ రిపుగణం బుగ్గాడి రాజ్యంబునం 

దుదితుండౌ నిను పొరనంఘములు పూర్ణోత్సాహుల్సై చూచుతన్ 

త్య్వదపేక్షన్ కడు స్ఫెింకరించుచుం గరుల్ మత్తిల్ని వెంబొడుతన్ 

చది రాజాంతః పుర కొంత లెబ్లరును నానండిం తుగాతన్కడున్. 

ఇటుల (బతిమాలు భరతు ఫిజి ఫీ జనులు 

మేలు మేలని శ్లాఘింప నాలకించి 

యాత్మవంతుండౌ రాముంకు నపుడు భరతు 
నూధడించెను నీకీతి యుక్త రీతి, చ 



426 రాముడు భరతునికి ధర్మము ఉపదేశించుట _ రామాయణసుఢ 

మన యిష్టంబెది కూడంగాదు, నరు డేమాడ్కిన్ పరాధీనుండే 

మనలన్ దైవ మిటట్టు లెట్టి సమయం బెందై న నీడ్చున్, సమ 

స్త విధానాలు క్షయించు నవ్వె, పతనాంతం బెల్ల యౌన్నత్యముల్ 

మన సంబంధము వీడి పోవు, బిదు కెల్లన్ చావు పర్యంతమే. 2218 

పండినట్ట్ పండ్లకు? జెట్టునుండి కింద 

బడుట కంటెను వేజైన భయమె లేదు 

అట్టులే పుట్టిన నరుడు గిట్టీ చనుట 

కంటె వేజైన యెట్టిభయంబు గనండు 2250 

మంచి దూలాల యిల్లు జీర్ణించి పడును 

మృత్యువు జర నరుని పట్టి యాడ్వి చంపు 

గడచిపోయిన ర్యాకి వెన్కకును రాదు 

పూర్ణమైనట్టి యమున సమ్ముదుం జేరు 225! 

ఎల్ల _పొజికి రేయంబవళ్ళు గడుచు 
అంబువులు వేసవిని నెండు, నాయు వేగు 

నిను గుజించియె యోచించు, గనకు వరుని 
ఊన్న కడచిన వారి యూయువు గతించు. ' లిక 

మనతోనే చావు నడచును 

మనతోనే కూరుచుండు మన చావెపుడున్. 

మనతోనె చావు మరలును 
మన మాచావుం బరదేశ మంపంగలమే. Peg 

మన యొడలో ముడతలు పడును 

మన జుట్టును నెజిసిపోయి మజిమజి రాలుస్ 

మనుజుడు జరచే చివుకును 

మనుజుం జేబలమును గొని మహిమ వహించున్ కటక 



అయోధ్యకాండ (109వ సర్గ JE? 

కులుకుదు రుదయంపంగ రవి 

కులుకుదు రింక న్నస్టమింపం గువలయ మంద్రున్ 

తెలియరు మనుజులు నిత్యం 

బిలలో తమతమ (బతుకు నశించుట యెపుడు స్, ' థిడ్సక్ 

తనమోమె మాచ కొనుచును 

న్వముఖంచే నవనవముగ వచ్చె నటంచున్, 

తమ మదిని పొరగి పోదురు * 

స్వమతిం గనరు బుతులు మా చచ్చెద మనుచుస్. -. జపరి 

ఎటనుండొ వచ్చి నదిలో 

నెటు లెటులో పుల్ల పుల్ల యిట్టి కలియున్ 

అటులే [త్రుటి విడీపోవును 
తటుకునం గొాలంబు వచ్చు తరుణమునందున్, ము [9 వ 

ఇటులే భార్యాపుక్తుంలు 

ఇటులే బందువులు ధనము తెటు లిటొ తమలో. 

(తుటిలో6 గలియుచు విడుదురు 

ఎటులున్ తప్పదింక వీరి 'కెడటా టిలలో కి 

ఎదియెనం దనస్వథా వము 

వదలదు రవ్వంత దాటి వరింపదుగొ 

చది జూడ (టేత భావము 

' చదలని (పొణి కిట నెట్టి బలమును లేడే, మడా 

నడుచుచును బాటసారి యు 

చుడువును నేవళ్తు మీ వెనుకనే యనుచున్ 
వడి తాత తండి చని డిజె 

నడచుచు వగచు 'జెటు తప్పి నడచుట. లేదే? 2268 



428 రాముడు భరతునికి ధర్మముపదేశించుట _ రామాయణసుధ 

వడి వయసు గడుచు చుండుం 

బడి నడచి |పవాహ మింక మరలదు సుమ్మీ 

కడు సుఖియింపగం నాత్మను 

నడపుమి, వజ అవ్వదురు సుఖజన్లు అపుడే, 2261 

ఇష్ట దక్షిణలతో నన్నా శుభం బైన 

యజ్ఞలు కర్మలు నావరించి 

ధర్మంబుతోడ నర్జార్థన గావించి 

(కృతుల. భరీయించి పజల నేలి 

ఉత్త మాయువు పొంది యోగ్య భోగము లొంది 

పాపాలు వర్జించి (సమదాన (బతికి 

[బహ్మలోకమునందు స్వైర విహారాల 

మనియెడి, దైవ సంపదల పొంది 

అరిగి పోయిన మనుజ దేహంబు వదలి 
కదలి మన తండి స్వీర్గలోకమున కశిగె 

అట్టి శుతవంతుం డేంగంగ నట్టి నీవ్న 
వగవం దగనట్టి తం|డికై వగవం దగవుం జడిర్రల్ 

ఇట్టి శోకంబు లేడ్పులు నిట్టి వ్యధలు 

ఎపుడు బుదుండు ధీరుండు వర్ణింపవలెను 

స్వసన్థుం ఉగుము, శోకము వీడు చనుము ప్పరికి 
వాగ్వెదః వశియౌ నున తండి పనిచె నిట్లు. 2263 

పుణ్యుం డగుతండ్రి యెదీ నాకు మునుపు పనిజ 
అట్టి యతని యాజ్ఞనె నేను నాచరింతు 

అకని యానతి విడరాని దరివినాణి 

_ అదియె నీకు మావ్యమ్లు, తం|డ్రి య్యాస్త్య డతండై 2284 



అయోధ్యకాండ (2267 నుండి 106వ సర్గ తీ 

ధర్మము చరించువాని తద్వాక్కె పేయము 

దాని వనవాస కర్శచే* బూని చేతు 

నృవర ! పరము గెల్సుపతి ధార్మికుండె యగుచు 

సదయుండై. గురు సేవిమై _బదుక వలయు, 22 

తండి దశరధు ధర్మవర్తనము నెథిగి 

మనుజవర £ స్వభావమున నాత్మమును గనుము . 

అని మహాత్ముడు రాముండు జనకు నాజ్ఞ 

అచరింపం దమ్ముని బల్కి యట .ముగించె, శ్! 

అని రాముండు వచించియూరుకొనంగా నా యేటి పీరంబునన్ 
అనఘునస్ వత్సేలు రాముంజూచి భరతుం డాశ్చర్య మౌ ధర్మ్యవా 

క్కును బల్కెన్” రిపుసూదనా ! జగతినీకున్ సాటిలేం డెవ్వండున్ 

నినుబాధల్ వ్యధ పెట్టలేవు, నుఖమేనిన్ సౌఖ్యమే పెట్టదున్. ఫీ? 

౬: భరతుని ధర్మవిచారిణ 1 

వీ? నీవు వృద్ధ సమ్మతుండవె యయ్యువారిని సంశయనివృ ర్త త్తి 3 

యడుగుచుందువు, ం 
ఛి 

మృక్యునిం పోలిను జీవుని... 

క్షితిలో లేనట్టిదివలె క్షి తింగల దానీక్ 
_మళీలో నెవ్వడు నొకటీ . . . 

వ hee Fas 

గతిగాం దలపోయు జాండు గనునే ఏ వ్యభలక్, A 
4 

గ్ ~ 

ag శ ఓ 
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పరమును నపరము నెజింగిన 

నరుండటు నీవును నెజింగిన నరుండవు నృవతీ | 
వరు డిట్టి వ్యసన మొందియు 
ధర నెట్టి విషాదమొందం దగండెటులై నన్, 2270 

నుతదేకోపమ 1 నీవు సత్యగుణపూర్ణుండా మహాత్ముండవుస్ 

. సత మెల్ల గన్ గనుసత్య వికముండవున్ సర్వజ్ఞ సద్భ్బుద్ధివిన్ 

స్టితియుస్ సృష్టినెజుంగు సద్గుణు(డవున్ సీకెట్టు అందే నస 

హ్యతమంబౌ వ్యధగాని భాధ యిడశక్యంజౌనె శతుంజయా. 1 2271 

నే నటు దూరదేశముననే' పడియుండంగ, నీచురాలు నన్ 

కానక కన్నతల్లి యొడిగట్టియె పాపము, నా నిమిత్తమై 
తానిటుచేసి నన్నువివదంబుధి లోపల ముంచివై చె, నీ 

వోనను ఈయనిష్టమున నుండి తరింప నను గహింపుమీ, లిల్లి? ల్లి 

వశమయి ధధ్మపాశమున బద్ధుండ నౌటను తల్లి క్రై కయిన్ 

అశుభను తీవదండమున క ర్త ను పొతకిం జంపకుంటి ఆ 

దశరథు నుండి శుద్ధ కులదై వము నుండి జనించి యేవగిం 

ప శుచియునా నధర్మమునె యక్కట ! చేతున ధర్మ వేత్తనై erg 

- గురువాచరించు ఘనుండు ను 
- వరనరపతి, వృద్ధుండు పిత స్వర్గగతుండున్ 

పరదై వమని. తలంచి ఛె 

' చ్చెల సభలో తం్యడ్రినింద చేయక యుంటిన్. 2274 

. ధర్మము నర్థము లేని య 

. ధర్మంబగు నిట్టి పనిని ధర్మజ్ఞు. డెవం 

| డర్శిలిస్త్రీకయి చేయును 

ధర్మజ్ఞా ! సరిగంజూడు ధరణీతలిలో. : 2275 



అయో థ్యకాండ (106వ సర్గ త్తే 

తనకు వినాశము _పొప్తిం 

చిన తటి వివరీత బుద్ధి చేరును పొశిన్ 

అని మును శుతియును విందుము 

జనపతి యిటుచేసి దాని సార్ధకపజచెన్, ౫278 

భయమున మోహమున విమ 

ర్మయు లేనందువలన బిత సలిపెను నిటులన్ 
అయితే మతి నీ వియ్యది 

నయముగ సరిచేసి దాని నడిపింపవలెన్. ఇద 

పిత దారి తప్పినపుడే 

సుతుండు తనమతిని నేది శభమని చేయున్, 

అతడే యపత్య సునంబడు 

నితరుం డపత్య మని జగతి నెటు చెప్పంబడునే, eT 

శభ మొనరించు నవత్యము 
(వభు! నీవగు;పిత చెడు గనువర్తించకుమి 

శుభ మయ్యది. కాకుంట*న 
శుభమని నిందింపంబడియె సుజనుల చేతన్. వజ్ర 

#. 

3 కేయిని నను తండిని 

లోకంబునం గల సుహృదుల లోకుల నీవా 

'లోకించి యూసమయమున . 

వీంకన్ రక్షింపం దగుదు పీర్యాగసరాః " కుర 

' 
కాలా! 

న వ మను కాం? గాం 
1 క్ష కనక 4 ల | Tr ny త్ 

బే ఫ్ / a గ్ Py 
య | Pei Wr ఇ mn 1 
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ఎడ ఈ వనవాసం 

గాడ క్షాతంపుం గర్మ యెక్కడ జడలున్ 

[= పరిపాలనమును 

ఇక్కడి యీవికృత కర్మ యింక మానందగున్. 228} 

ఇంక క్ష్యతియాభిషేకం 

బొకటే మొట్ట మొదట నిపు డ్రానరింపందగున్ 

ఇంక దానిచేతనేగద 

సకల (పజ పొలనంబు శక్యంబ యగున్, "2202 

ఎదుటం గనబడు దానిని 

వదలి, మొదటె సంశయంబు పడందగి యశభా 
స్పదమయి యెపుడొ లభించెడి 

యడృథను నేక్షకబంధు వా శించుంగదో, బిలిర్యి 

నుటీ | శమపడి ధర్మము 

చరింపం గోరుమువ యేని 'సరియే యింకన్ కీ 

సరి యయిన స్వధర్శముతో 

ధరం జాతు ర్వర్థ్య మేలి తగు శమ వడుమీ. 2284 

వ ; చిన్ననగు నేను పాలింవలేనని  భరతు(డనట ::_ 

నాలుగె యా శమములలో 

నాలోకింవంగ గృహస్థు నా్మ్యాశమ మొకటే 
చాల్మాశేష్టం బఐదురె , 
యేలీలన్ దానివిడువ నెంతు సుధర్మాః £25 

[శుశమున పదమున జన్మను 

కితిలో నీకంటె నేను చిన్నునె యౌటన్ 

కితిలో నీవుండంగ నీ 

క్రితి నెటు పాలింపంగలను చెష్పుమి' యన్నాః ల. 
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గుణముల బుద్దిని పదవిని ఠి 

కనుగొన నీకంటె నెందుంగడు చిన్ననె | గా 

నిను గనకుండనె యీవ 

రృనమును గావింప నేను తగ'నింక భువిలో. 227 

పితృ పై తామహ మయి యగర్బ్భ 

ఢత లేక యకంటకముగ లభియించిన యీ 

"క్రితి రాజ్యమ్ము స్వధర్మ . . 

_వతమునం బాలింప వోయి బంధులతోడన్, 2298 

(పకృతుల్ బుత్విజులున్ వసిష్టముఖ మం|తజ్జల్ సఖుల్ మం్యతుల్లున్ 
_ సకలాంగంబులతోడ నిన్ను, నిఛటన్ రాజ్యాభిషి క్తున్ బొన 

ర్చి కడున్ మోదము గాంతు గావుత, మరుద్బృందాల నిర్యధుండటుల్ 

సుక మెప్పన్ జగముల్ జయించి చనుమిచ్చోనుండి మాతోడుతన్.2289 

పికరుల దెపబుషుల బుణ 

ము తీర్చి దుష్టహృదయములను పూర్తిగ నాశం 
"బు తగన్ జేసి. సుహాదయుల 

చె కృ పి పజశ్మి మము నేల నీవును రమ్మా. 2290 

ఇపుతు నీసువృుడు అఖిషేకించ్ నిన్ను 
తృ ప్రి ప గాంతీ కలక, ఛీతిల్లో రీపులు 

పోవుదురుగోక, "నాతల్లి పొందు నింద 
వీడ దుడిచి, సొపమునుండి పితను | బోవు విజ! 

శిరసు వంచి నిన్నివుడు యాచ్చించచుంటి' 
శివుడు భూతను లంధల్లు భువములోనో " 

'న్యాయేడ్రల నెల్లు ప్రోజులకీ బంధు అందు ణ్ 

"తడు చూపిరేచీ సోవుము శ్వరగే నన్నీ జః 
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అట్లుగాక నీవు వనికే యరిగి కేని 

నేను గూడ నీతోపౌబె కాన నుందు” 

' అనుచు భరతుడు |బతిమాలుకొనినం గాని 

సత్య యు కుడు పితృవాక్కె సలుపం దలంచె. 2299 

అపు డాయద్భుత మైన స్థెర్యము కరం బారాము నందుంట చూ 

చి పరీతాపముతోడ నెంతొ ముదమున్ శీ ఘంబుగా బొంది, వా 

రపోడయ్యయొ్యుః యయోధ్య కీఘను(డు రాడంచున్ విచారించి ర 

ట్లు పురిన్ జేయు _తిజ్ఞ తప్ప డని లోలోం బొంది రానందమున్ 2294 

ఇటు ధర్మంబుగం బల్కుచున్న భరతున్ వీక్షించి బుత్వికుగా అ 

చ్చటి పౌరుల్ స్మృతి వీడ్రి య శు లురలన్ సంతాపముంబొంది య 

కట! దుఃఖించెడి మాతలున్ మిగుల శ్లాఘల్ చేయుచుంగూడ నా 

దట శీర్ణంబులు వంచి కోరిరి యయోధ్యన్ [బజోవగా రామునిన్. 229% 

వ. ఇట్లు మరలం బల్కుచున్న భరతునితో బంధువుల మధ్య జ్ఞాతులచే 

సత్మ్కరింపంబడిన శ్రీమంతు డైన రాము డిట్లనెను.. | 2296 

_ఏ రాముడు కైకా వివాహశుల్యము జ్ఞాపకము చేయుట *_ 

+ అనఘ! నృపేం్యదుం డౌదశరథాధిపువల్లను గై కయందు జ 
న్మనుగను నీవ యిట్లనుట న్యాయమ మున్ మనతండి నీదు మా 

_తను నటు పెండ్లిచేసికొను తతృమయంబున రాజ్యశుల్క మి 

త్తు ననువు మీదు తాత కట దొల్తనె మాట నొసంగెం దమ్ముండాః 

2297 

* కైకకు రాజ్యశుల్మము పట్టాభిషేక సమయే భవేయం స్మారితో 
హం! త్వయా వా అన్యేన భూపాల తధా చేత్ కరవాణ్యహం ఇత్థం 

తిజ్జా మకరోత్ ఆహితాగ్న్య (గజ ర్న్ఫృపః (ఉమాసంహితు పట్టాభి 

క సమయమందు నీవుగాని ఇతరులు గాని జ్ఞాపకము చేసినచోరాజా ! 
బ్ర "ట్ట ర్ [యీ 
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వ. దై వాసుర సం్యగ్రామమందు. నీతల్లి క ఆమె యుద్ధసమయమున 
ఆరాధనగా జేసిన సాయమునకు సంతోషించి రెండు వరముల నిచ్చెను. అపు 
అమె తరువాత. ఇచ్చెదవుగాని అని చెప్పి యొప్పించి ఇపు డాయశస్వినిరెండు 

శ 

న్ అల్లే చేయుదును అని ఆహితాగ్ను లలో (శేష్టుడైసరాజు (ప్రతిజ్ఞ చేసెను. 

ళ్ డ్రె కె శేయ్యాం మమపు_త్యాం యః రాజ్ఞో స్య తో భవిష్యతి రాజ్యంత పై సై 

స దాత పం పదేహి త్వం సత్యేనానేన గృహ్యతాం “(ఆశ్చర్యరామా 

'యణము (దశరథ స్వగతం) వివాహస్తు మమాభీష్టః న పుక్రే రాజ్య, 
మరణం, యదిచే న్మమ పుతాశ్చ భవిష్యంతి మ్ అపు కిజః తేచాపి 

స్వస్య వంశస్య మర్యాదాం చ కుమారకా: న త్యజంతి,. మహాత్మాన 

సైదా విక్ష ఇకునా కృతాంఇత నిశ్చిత్య రాజా చ, వసిష్టాదిభి . రాత్మ 

వాన్, పురంథధిఖీ సృమాలోచ్య తాభిశ్చ పేరితో వదత్ యథా వదసి 

భో విప తథైవ కరవాణ్యహం (కాశ్నీరరాజప్రురోహితు డగు గార్లునితో 

నిట్లు చెప్పెను ఇత్యుక్త్వా అజసుత సద్యః కాశ్మీరం (పతి నిర్యయౌ, 

కాశ్మీరదేశ పాలేన పూజిత: పరమార్హ జై! చకార గహణం పాణిః” 

నాకుమార్తె కై కేయి యందు కలిగిన పుత్తుంనికి రాజ్యమివ్య్వవలిను ఇట్లు 

మాట యిమ్ము నీవీసత్యము (_గ్రహింపుము అని _ కై క్రేయరాజనగా దశ 
రథుడు తనలో నిట్లకొథెను. నాకు వివాహము. ఇష్టమేకాని కైక పుకు 

నికి రాజ్య మిచ్చుటకు యిష్టములేదు పుత్తులేలేనినాశే ఒకవేళ కొడుకులు 
గల్లినచో ఆ కొడుకులు. పూర్వవంశ. మర్యాదచే, పెద్దక్లొడుకుకే రాజ్యమివ్వ 

వలయుసనుయిక్ష్యాకువు చేసి నని భమమును, నాకుమఘారుల్సు,ముహాతుచై... 

దాటరు అని రాజు వసిష్థాదులతో,ను క త్రిక ల్లతోను, ఆలోచించి వారు ..పిరేవ'.. 

బడిన యాత్మ గలవాడై ఓవిపా నేన నళ్లీచే యుదును. క్లాన్లి ఆజసమయు. 2 

ములో జ్ఞాపకము . చేయవలె వని. దశరధుడు , కాశ్మీరమ్లుమై ప్రవెళ్లైనల... 
కాశ్మీరరాజుచే పూజలచే ఫూజింపబడి క్రై 'శీయిని పెండ్లాను. ఇదిరామునికి 

తెల్సి యెట్లుసత్యవంతు డై నర్జాముండువట్టాభి షేకఘునకొవ్పుకొనెను, లేక, 

రాముని కపుడు . తెలి మదేమో తెలసీనను. 'తర్మడ్రిమాటకా.: 'రతశిళ జ్రద్రగ్ని 

కరించెనేమోం * " 
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వరములను అడిగెను. అందులో ఒకటి నీకురాజ్యుమును, రెండవది నాకు వన 
వాసమును. వరబలముచే నియోగింపంబడి రా జానరముల నిచ్చెను. నీవు వన 

ములో పదునాలుగువత్సరము లుండు మని రాజు నన్ను నియోగించెను. నే 
నెదురు చెప్పక సత్యవాక్కున నిలంబడిసీతతోను లక్ష్మణునితోను ఈ వనమునక్తు 

వచ్చితిని. నీవు కూడ నీవు అభిషేకము చేసికొని తం్యడిని సత్యవాదిగాం జేయు 
దగుదువు, భరతా! నాకోసము ధర్మజ్ఞుండైన తం డిని ఈ బుణమునుండి విడ్తి 
పించి తల్లిని కూడ ఆనంద పెట్టుము, నాయన! యశస్వి మైన గయుడు 
గయము అను పేరు గల దేశములందు పితృదేవతల గూర్చియజ్ఞముచేయుచు 
గానము చేసిన యొక [శకి గలదు వినుము. 2299 

* “పుిమ్మను నరకమునుండి స 
తమ్మను తండి నయినంి దనతలిదం డుల నేని 

_ఇమ్ముగ _తాణ మొనర్చి జ 

గమ్మునపుత్తు9ండ యటంచు ఖ్యాతుం డయ్యెన్. 2299 

పలుపుత్తు 9లు. యజ్ఞంబులు 

సలుపందగి గుణములు గలిగి సకల శ్రతముల్ 
తెలిసియ యుందురు యవ్వా 

రలలో నొకడయిన గయకు రయమునంబోవుస్. 2900 

వ: అని గయుండను వాండనెను. కావున నిబ్జె రాజర్షులందజు మిన్మ 
యుంటిరి, కనుక రాజనందనా ! నర శేషా |! తం డినరక మున(బడకుండ రక్షీం 
పుము్కు అయోధ్యకు వెళ్లుము. భరత ! శతుఘ్నునితో పాటు సర్వద్విజులతో. 
గూడ (పకృతులను రంజింపంజేయుము. నేను కూడ ఆలస్యము చేయక ఈ 
సీతతోను లక్ష్మణుని తోడను దండకారణ్యమును (ప్రవేశించును. 2:0! 

 * పుమనామ్నో నరకాక్, తాలేపుం అను నరకమున నుండి. శక్షంచుగాన 
పుత్తు9డని వ్యుత్పక్టి. 



_ః నీవు రాజ్యము నేను వనమును పాలింతమనీ రాముడనుట :_ 
శ నష 

భరత ! నీవు మానవులకు ప్రభుం డ్రవగుము. 
ననమృగములకు నే సార్వభఖౌము. డవుదు 
అపుడ మోదమున నయోధ్య కేగుమ్లోయ్లి 
పమదమున నేను దంకావనికిం జనెద. . 2902 

దినకరుని యెండ నిన్ను బాధింపక్షుండ. . 
గొడుగు నీకు శీతచ్చ్భాయ నిడునుగాక 
ఈ యడవి చెట్లికను నాకు ఛాయనిడంగ' 
నేను గూడ హాయిగ విహరింతు. జుమ్ము. 2903 

. జాణ శ్యతుఘ్నుండును నీకు సాయముండు 
చతురమతి లక్ష్మణుడు నాకు సాయపడును 
భరత !.మనము నల్వురు పు త్తవరుల మగుచు 
జనకు సత్యాత్ముం జేతము పనట గనకు, ల ee 

_ జాబాలి శా స్టిక బోధ $2 

వ: ఇట్లు భరతుని ఓదార్చుచున్న ధర్మజ్ఞ (డ్మైన.రామునితో జాబాలి 

యను బాహ్మజో త్త త్తముడు ధర్మ విరుద్ధముగా-- నిట్లు  శలికెన్లుూ ర౮సిబాను 1 

రామా ః ఉత్తమ బుద్ధి గలిగి తప స్వియెననీథంటి వానికి. పోమకునైికి వలె' 

. నిరర్ధకమైన యిటువంటీ బుద్ధి కలుగక పోవుంగ్లాకు :" 2805- 

ఎవనికి నెవ్వడు బంధుం ' 

డెవని కెవనితో నెదియగు నెది పొందవలెన్ 

భువిలో' నొక్కండె పుట్టును... 

దివికిని నొక్కడె నశించి ఏ తిన్నగ వనక ప 
3 ' + 
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ఒక్తీతిలో నున్మత్తుని వలె 

'నెతం “డిది తల్లియని తండి) యీతండ టంచున్” 

మతిలో నాస క్తుండగు 

మతిగన్మనెవని న్ “కెవడగును' 'మటి 'యెదికాడున్. 

మనుజుడు [గామాంతర మే 

' గినపుడు తన యిల్లువదలి కినలమెటకో 

చని నెలుషల వసియించుచుం . 

గని మజునాం డెందొయురడు[ద లోకమునన్, 

మనుజుల కిటులే జననియు . 

జనకుండు గృహమును. థనమును సత్రము వలెనే 
యునికి యవుచుందు, సుజనులు 

కనరెపుడును వారియలిటుం' గాంక్షను" “భువిలో 

తరతరమునుండి చచ్చిన 
ధర యీ రాజ్యలక్ష్మి తటుకున"విడియుస్ 
నరవర ! బహు కంటకములు 

వజలిన కష్టంపువన్నిని ఇడం దగదోయిీ'! 

.అహకూంవదలన్ “నిండీయు 

అనం రమ్యయయిన, శకుయాధ్య వట్టనమరదుస్ 

ఇనావమనసు భీమీకము గాను ' 

_ మహహా 1 పురి* యేకశేణి: యయనీనుం  గొట్బన్. 

2507 

2908 

2909 

2910 

21 

వ 

ఆ స . వ TCS wr 
_బీకవేజ్సి స్ర్రీలువతి విరహముల్లో ఒకటే, జడ్నకో..న్గుంత్రుట అృదార్లమ్లు] రేల ల ఎ కి ' " సనా ," 
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విలువగల రాజ్యభోగము 

లిలలోపల నెన్నా యనుభవించుచు నృవతీ | 

పలుగతులం బురి విహారము 

సలుపుము స్వరంబు నందు శకుండు కోలెన్, 2812 

చూడు దశరధు. డేమియు. గాండు నీకు 

నీవతనికి నేమియు. గూడ గావుసుమ్ము 
అన్యుడౌ రాజు, నీవును నన్యుడవుదు 

వందుచే నీవు నేంజెప్పినట్లు చేయు. | 2318 

పొణికోటికి వీజ మాత౦బె తండి 

ప్రాణకోటికి క్రితమాతంటె తల్లి 

.శుక్షశోణిత ములు తల్లిం జొచ్చి కలియు 

(వొణీ జన్మ హితువు శుక్ల శోణితములె, 2914 

. నృపతి యే |పదేశమునకు నేగవలెనొ 
ఆతండా |వదేశమునకె యరిగెం జుమ్ము 

ఇదె సమ_స్తభూతముల |వవృ క్తి సుమ్ము 

ఈవొ యనవసరముగ శోకింతు వయ్య. న వం] 

* అష్టక యు సితృదైై వత్య మైనశర్మ 

అని జనంబు అట. _బవృత్తులగుచు నురి|దు 

అదియు నన్నము పొడుచేయంగం జనుజె 

చచ్చిపోయిన వాడెట్లు వచ్చి తినును. |. 

* మాఘ పౌర్ణమాన పిదప వచ్చు అష్టమి కక నఖ న 
. అందురు. దానియందు చేయు ఏిళ్ళదే కథలే దంచి చేయు: పూ 

దిక గ్రాద్ధ కర్మ, 



£49 జాబాలీ మతఖండన  రామాయణసు 

ఎవ్వడేవ డర్ధమున ధర్మ మెంచుచుండు 

వానికై గాక యన్యుక్రై బాధపడను 

అట్టి ధర్మనిష్టుండె యిట వ్యధలం జెంది 

సర్వనాశనమై పోవు జగతిలోన. 

(శాద్ధమున భోక్త యిటం దినన్స్ జనినవాని 

కెట్లు ముట్టు, వాని తనువు లితరమౌట, 

అల్ల యైన దేశాంతర మరుగువారి 

కిచట నిడు. శాద్ధ ముపయోగపడునె వథిని. 

దేవు బూజింపు, యాగంపు దీక్షపూను 
దానమిడు, త్యాగమొనరింవు, తపముచేయు, 

అనుచు మేధావులు రచించి జొనుపు. కృతులు 

కేవలమును దానపు వశీ క్రియలు కాదె. 

పర మనునదె లేదని బుద్ధి నెజుంగుమయ్య 

కనుము | ప్రత్యక్ష మె, పరోక్ష మునుపు వెనుక 
అభిలలోక నిదర్శన మరసి యెదుట 
అనుజు కోరె మన్నించి రాజ్యము |గహింపు: 

అనుచు జాబాలియను మాట లాలకించి 

సత్యవీరు(డౌ రాముడు స్వచ్చ మతికి 
- కడు విరుద్ధముగా నవి కానిపింప 

సూరక్తిగల బుద్ధితో సరిచూచి చెప్పె. 

నీవు నాపీతికై రాజ్య మెనయుకొజకు 
కడు నకార్యమౌనది మహాకార్యముగను 

.అహిత మెనడానిని హితమైన యట్లు 

_ = బాగుగా నిపు డిట్టులు వలికినావు, 

2917 

29!8 

£919 

2920 

£921 

బి 



అయోధ్యకాండ 8ిద! నుండి 109వ సర్ల్ర A 

పితృసత్య మొప్పు కొనుచును 

సతతము లోభమునంగాని సంమోహమునస్ 

మతి నజ్ఞానము చేంగా 

నితమము గని సత్యదిక్ష నే నికదాటన్, 9 

ఆనృతంబాడెడి యస్థిర 

మనస్కుడంజంచల 'హృదయు ; సమస స్స కియలన్ 

అనయము దేవులు పితరుల 

యిన (గ్రహియింపరనుచు వింటి మిలం బెద్దలచే, Ped 

పతియొకనికి నీసత్యమె 
సతతము ధర్మంబయనుచు నిజంబుగం దలతున్ 

మకతియుత సుజనుల చేనిది 

యతిజాగత చేయంబడుచు నభినందితమౌ, aa 

ధర్మమువతెం గనం బడెడి య 

ధర్మమయిన యిట్టి కాత ధర్మము విడుతున్ 

ధర్మమటుతోచునిది దు i 

ష్కర్ములు లోభులు నృశంసశరు లొనరింతుర్. స్ట్రాటో 

మనసున నిశ్చయమూనుచు 
నన్ఫతంబును నాల్మచేశ నాడుచు నెపుడుస్.. 

తనువునం బాపము చేయుచు. 

గనికావింతు | క్రివిథమగు' కలుషపు., బనులన్ . శల 

ధరణియు కీర్తియు ఖ్యాతియు' 

సిరియును సత్యంభె పలుకు సుశీలుఫె గోరున్,. 
వరసత్య సంధుంజేరును - 

అరనయె యిది సత్యదేవు సర్నింవనొక్, 2 ts: 
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వరమిదెయని స్థిరపజచుచు 
సరసంబగు యుక్తి వాక్యసంతతిచేతన్ 
కరమిది భ్యదము చేయుమి 

యరసియనుచు నీవనిన దనార్యమె సుమ్మీ: 24} 

వనమున వసింతు నంచును 
మును తండ్రికి మాటయిచ్చి పోయిన పిదపన్ 
కనుమజి(గి తం డినుడి కా 

దని యిపుడు భరతుని కోర్కె యదియెటు చేతున్. 2942 

స్థిరమగు (పతిజ్ఞ యట్టులు 

గురునెదుటను గూడం జేసి కొంకనుసుంతస్ 
ఎటింగి యిది దేవి కికయు 

పరితుష్ట మనస్కయెయయి వజలెనెకాదే, 2949 

వనవాసము చేయుచునే 
. యనయము జుచినయి నియతిని నదియిది తినుచున్ 
వనిజచియగు దుంపల? బం 

' డ్లను ఫూలనిడి పితృదేవులను నర్చింతున్. 2244 

పంచేం డి నుములు సంతో 
షించెడు నటులోకయాాత 'చేయుచునుంటిన్ 
ఇంచుక కుటిలము చేయక 
మించియె కార్యము నకార్య మెంచుచు. నడకు న్. £145 

కురుక్షేతం బిటుగని 

ధర్మంబగు కర్మచేయం దగుం గదయెటులున్ 
కర్మల ఫలమును గనిన సు 
కర్ములు గధ సోమపొవకోనిలదేవుల్. ' ప 2946 



అయోధ్యకాండ (100వ 'నర్గ) త్న 

పూర్ణ మర్యాదయే లేని పూరుముండు 

పాపమైన యాచారంబు చూపువాండు 

మంచిదగు (ప్రవర్త ర్తన లేని మ్లానవుండ్లు 

సజ్జనుల గౌరవము పొందం౭జాలం డెపుడు. కంటి 

మానవుం డకులీనుండొ కులీనుం డగునొ 

పూరుషంమనుం౭డో లేక పీరుం ఢగునొ 

అమల శుచియొ లేక యతచిరైమైనన్లాండొ 

వీని తృత్చవనర్తనమె యావిష్మరించు. వైర్టల్లిక్ల 

శనరి యశౌచతన్ తచివిధాన. ననార్యు:డ నయ్యూ నార్యురి 
తిని, అవలక్ష్మణుండనయి దిపిత లక్షణుండట్లు : దుష్టవ 

ర్రనుండను సత్పవర్తనుని లాగున ధార్ముడధార్మీకుంబలెన్ : 

వనరియు మంచి వీడియ యధావిధి లోకము పొడుచేయంగా, లి 

జగతిని మంచిచెడ్డల విచక్షణ యుండిన (పొజ్యం చెవ్వండే 
విగుణుని లోకదూషణు నవిశ్వసనీయుని నన్ను మెచ్చు, ని 
ట్టిగతి (ప్రతిజ్ఞ వీడి వికటించిన వృ త్తి నినుండి యెట్టులే 
సుగుణుని వృత్తమున్ బడియు చొత్తును, నెట్టులు స్యర్గమందెదన్. 

2928 

ఇటునే నిష్టము వచ్చిన్ల మ 
యటునడచిన లోక మెల్ల నటులే నడచున్, 
ఎటులన్ రాజులు నడత్తురొ, 

'యటె రాజునుబట్టి నడతు రఖిల (వజలున్. చ. 

మునుపు సనాతన నృపవ 
రనమ్మె సత్యమయి భూతదయ గందయ్యెశ్ 

కనుకన్ రాజ్యంబిది స . 

త్యనిష్ట, నూసత్యమె జగమఖిలము నిచ్యోక; శ £8. 



444 రాముని సత్యముతము, _ రోమాయణనుధ్ర 

పరమబుషులు దేవతలును 
నిరతం భీసత్యమందె నిలిచిరి కనుకస్ 
వరసత్య మాడువాండే 
పరమపదము పొంది యెపుడు వరసుఖ మొందున్. 

ఉఊరగము చేవలె భయపడు 
దురు జనము, అబద్ధమాడు దుర్జను వలనన్ 

వరసత్యాత్మము ధర్మము 

వరసత్యమె మూల మెల్ల వానికి జగతిన్. 

సత్యమె జగతిన్ దైవము. 

సత్యముననె రాజ్యలక్ష్మి సతతము నిలుచుస్ 

సత్యమె సమస్త మూలము 

సత్యముకంటె "వరపదము జగతిన్ గలదే, 

దానము యాగము హోమము 

నేనాండును జేయునట్టీ యెల్ల తవంబుల్ 

మానమగు వేదములు స 

త్యాన నిలుచుంగాన సత్య మాడంగవలయున్. 

ఓకండే లోకము నేలును 

ఒకండే పాలించు గులము నురుసత్యముతో " 
ఉకంజే నరకంబునం బడు 

ఒకండే స్వర్గంబునందు నుండును ఘనుండై. 

సత్యంబగు పి_తాజ్ఞను 

నిత్యంబెటు శేయకుందు నిజమే గనుచున్.. 

“సత్య(పతిజ్ఞుం డవుదును 

ఫత్యము సత్యంబుచేత సరిగా చేతున్, 

2929 

eaa0 

eel 

2990 

293 

జీ, 



అయోథ్యకాండ (109వ సర్గ 

_కతువులు నూటిని చెసియె 

శత క్రతువు నిర్యదుండనంగ స్వర్గముపొందెన్. 

అతిగా తపములు చేసిన 

శతముననె మహర్షులునటుగాంచిరి దివమున్, 

&43 

247 

వం ఇట్లు రాముడు పలుకుచు "పరలోక మెలేదుఅను నా _స్టిక వాక్యము 

సత్యము ధర్మము శౌర్యము 
నిత్యము భూతానుకంప. నిజదై వార్చల్ 

స్తుత్యాతిథి విపొర్చున. 

నిత్య షీయవాక్కు స్వర్షనిషయము లందుర్. - 

కనుకనె విప్రులు సర్థం 
బును సరిగాం దెల్చికొనుచు ముక్తినెగొనుచుస్ = 
అనయము విధిగా ధర్మము 
గనుచును స్వర్గాదిక మును కాంతురుగాదే. 

ఇటువంటి బుద్దెల జనుచును. | 

అటు ధర్మవిరుద్ధ నాసి సి కోగ్యుండవయి యు 

చ ట్ విషమబుద్ది ముగు ని 

నెటు మాతండి' (గహియించె నిదె నిందింతున్,, 

అను స్మృతి “దెచ్చుకొని తన యు; గతే జస్సుతో వానిని సైచక వానిని మదిలో 

నిందించు కొనుచు మరల ఈ విధముగ బలికెను. 248 

చ్యసి 
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॥ 

శ్ “i 
a 

శం 

1 త! 
74 ఖా 

' | 
/ 
PAY పనే 
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ఇలదొంగల్ (పజసొమ్ములాగు కొనునట్లై ంకేని బుద్ధుండు బు 

నం ద్దుల మర్లి ంచిగొనున్స్ తథాగతుని నిందున్ నాసి కంగా! నెలుం. 

గు, అలాలింబున మధయున్న బుధుండో గూర్చుండి వీలైన వ ప 

ట్టుల నానాస్తికునుండి తప్పుకొని యెట్లోపోవుటీ మేలగున్, 25 

ఇపుడు నీకంటె పూర్వులౌ నెల్ల ద్విజులు 

జనులు శుభమైన కర్మలు. జధపియుంట 

ఇహపరంబుల (జూడక యెల్ల ద్విజులు 

(శీయమును నిష్టి ధర్మముల్ చేతురిపుడు Er 

ధర్మపరులు సత్పురుష నిదానమతులు 

దాతలును సుతేస్వుల్ ప్రధానజనులు . 

నిర్మ లు అహింసకులగు మునీశు లొకరె 

మాకు నిత్యము పూజ్యులు మాన్యతములు. బల్! 

ఈ రామాయణము పాశ్చాత్యుల లెక్క ప్రకారము చూచినను గౌతమ 
బుద్దుని కాలమునకంటె పూర్వమందె రచింపంబడినది. అపుడీ రామాయ 
ణములో గౌతమబుద్దుని పేరును బుద్దుని నామాంతరమైన తథాగతపద 
మును వచ్చుటకు వీలులేదు. ఇది యెవరిచేవై న (పక్షి ప్త్రమై యుండును 
లేక బుద్ధివాది బుద్దుడని ఆకాలమున వ్యవహరింవబడియుండవచ్చు ను. 
ఆ వ్యవహరింవంబడిన దానిని జూచియే గౌతముని బుద్దుడని వ్యవహ 
రించియున్నా రేమో. తథాగతుడన తప పస్సున కెట్లు వెళ్లె ినోఅద్లై=(తథా) 
వచ్చినవాడు అగతుడు. అర్థము ఇంక నిచట అబే కోరకుండ నాస్తి 
కత్వము బోధింవ 'అట్లు వచ్చిన వాడని యర్థము చెవ్పవచ్చును. ఈభీధ 
ముగాజాబాలి బుద్ధివాది మయనునర్థములో బుద్ధుడుగాను తథాగతుడుగాను 
నిన్ను తెలిసికో అని నా _్టికనిందరాముండు వేసినట్లు. భావింపవలెను. 
[పపంచము పుట్టినప్పటి నుండి ఆ _స్టీక, నా స్పకభావములున్న వే గమక 

. వాల్మీకి యిట్లు వర్ణించుటలో బాధలేదు. అని |గహింపవలె, 
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అనుచు దీశసతుడుగాక మహాత్ముడైన 

రాము డిట్లురోషముగం బల్కంగ గెజిగి . 

యపుడు జాబాలి (వాహ్మణుం డా స్టికమును 

సత్యమును పథ్యము జెప్పె సవినయముగ, శః 

నాస్తికుల వాక్కు లను నేను ననుటలిదు 

నాస్తికుండంగాను, లాభమున్ నాకులేదు 

ఉండు వేళంబట్టియె యా స్తికుండ దై తి 

వెండియు. బరిస్థితుల నా_స్తికుండ నాదు ణః 

అఆ పరిస్థితి యీనాడొ యరుగుదెంచె 

అందుచేత నా స్టికతత్వ మాడినాను 

నీ నిమిత్తమై మరలింపం బూని నిన్ను 
నిను ప్రసన్నుని జేయవాకొనితి నిట్లు, : 2? 

వ: అనుచు జాబాలి.యనంగ అపుడు రాముడు | కోధముతో నుంయేట 
యెటింగి యాత నిశాంతవజువ రామునితో వసిష్టుండువలికెను. లోకనాథా! జాబా 

లియుంగూడ ఈ లోకముల రాకలను ఎటింగిన వాండె అయిననునిన్ను అడవి 

నుండిమరలించుటకు మాత్రమె యిట్లు పలికెను, ఇపుడు లోకముల యుత్ప ్తిని 

గూర్చి చెప్పెడ వినుము. అది యందు అంతయు నీరుగానె యుండెను. ఆ 
నీటియందు పృధివి బయలుదేజెను: అందుండి జహ్మయు స్వయంభువయి 

దేవతలతో పాటు బయలువెడలెను. అపు డతడు వరాహమయి ఆ నీళ్ళనుండి 
భూమిని. పై కెత్తెను. ఆతండు సమర్ధులైన స్పత్తుంలతోం గూడ సర్వజగమును 
సృజించెను. ఆకాశమునుండి వెడలిన బ్రహ్మ శాశ్వతు(డు నిత్యుండు మార్పులు, 

లేనివాడు, అతనినుండి మరీచివానినుండి కశ్యపుడు కశ్యపుని నుండి. వివస్వర్శి 
తుండు అకనినుండి వె వె 'వస్వతమనువు,: అశండు' పూర్వపు. (బజాపతి. అతనికి. 

ఇక్ల్వాకువు పుట్టెను. మొట్ట వమొుదట అమనువె. ఇక్ష్వాకుల యయోధ్యకు. మొడటి 

రాజు, ఇక్జాకువునకు కుక్లి, కుక్లికి వీరుండై న వికుక్షి పుట్టెను. వికుక్షి మవ చేజ 
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డైన బాణుండు బాణునికి మహాబాహువు మహాయతుండై న యనరణ్యుడు కలి 
గెను. అకండు రాజ్య మేలుచుండ అనానృష్టిగాని కఅవుగాని కలుగలేదు. ఆతండ్రు 
మహారాజుగా నుండ. దొంగవాండన్న వాండెలేడు. ఆయనరణ్యుని నుండి 
పృధువు పుద్దెను అతనినుంకి మహాతేజుండై. తి9శంకువు కలిగెను, 

ఆతండు సత్యవచన నమువ్హు వీరుండై సశరిరుడై దివమున' కేగెను. |త్రిశంకువు 
నకు యు వనాళ్వుండు యువకాత్వని నుండి మాంధాత, అతనినుండి సుసంధి, 

అశనికి ధువసంధివానినుండి రివుసూదనుడై న భరతుండు అతనినుండి అసిక్రు 
(డుకలిగెను. హెహయులు తాళజంఘలు శశివిందువులు అను నతని సామంత్ర 

రాజులు వీరులైన శ్యతువువై అతనీన యు స్థమున పడింప అతండు హిమాద్రి 

యందు మునియెై తపస్సు చే సెను. అతని" భార్య లిద్దజు గర్భవతులై రని 

వింజిమి అందులో మహా భాగురాలై న యొక వదృవ, తాక్షి దేవవర్చస్సు గల 
భార్గవుని నమస్కరించి యు త్రమపుత్తుని గోరి యుండెను. అందులో ఒకతె 
గర్భవిచ్చి క్తి త్రిక తన సవతికి గరము (ఏ షమ నిచ్చెను, అపుడు భార్గవుడ్డె న 

చ్యవనుడు హిమాదిికి వచ్చెను, అతనిని కాళిందియను నామె 'నమన్మ 

రింప [పీతుండై అక. డిట్లనియేను. ఓదేవీ ! నీకు ఒక పుత్తుడు కలుగును. 
అతడు మహాతుండై లోక వసి సంండై యుండును. అతండు ధార్మికుండు 

సుశీలుండు వంశస్టావకుండు అని యాముని చప్పంగా నతని సగౌరవముగా 

వీడ్కొాని యింటికి వచ్చి తామరజేకుల వంటి కన్నులు గలిగి తామరస గర్భు 
నితో సమానమైన _పభగలిగిన యొక్క పుకుని కనిమెను, గర్భవిచ్చి త్తి గ్రిక్రా 
వలయునని సవతికిగరము (విషము 'నిచ్చియుండుటచే ఆతండు ఆగరముతోన 
(చావక పుట్టెను గాన సగరుండనంబడెను. ఆసగరుండు పుత్తులచే సము భః 
మును తవ్వించెను. అతడు. పర్వములణందు యజ్ఞముచే యుచు సముద్ర 
మును' [తవ్వించు. వేగమునకు ' ప్రజలు భీతి ల్లి రి. అశనికి అసమంజుండను 
కుమారుడు కలిగెను. ఆతడు పాపకర్మ చేయుటచే తాను (బదికియుం౦డంగనే 
తండిచే వెళ్లం గొట్టంబ డెను. అసమంజసుని కొడుకు అంశుమంతుడు, అత్తని: 
కొడుకు దిలీపుడు. ఆతనికి భగీరధుండు అతనికి కకుత్చుండు పుటైెను, అతనివల్ల నె 
మీ కందజకు కాకుత్ల్ఫులని పేరు వచ్చినది. ఆ కాకుత్ట్సనికి రఘువు కలిగెను, 
ఆతని పల్లం మీరు రాఘవులయిరి. రఘువుకొడుకు ప్రవృద్ధుడని 'పురుషాదక్షుల.. 
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డని, కల్మాషపొదుండను సొదాసుడని (పి సిద్ధి. .హరధైను, కల్ళాషపాొదునికి 

శంఘణుండు పుట్టెను. అత డు వీరుండయుగ్థను ' సేన్యముతో పాటు యుద్ధ 

మున నశించిపోయెను. ఆతనికి శూరుండై న 'సుదర్శునుఃడు -ఆశనికి అగ్ని. 

వర్దుండు అతనికి శీఘగుండు అతనికి. మరువు అతనికే వప శువుండు వానికి 

నహుషనికి వరమధాత్మకుడై న నాభాగుండు అతనికి అజుండు సుష్రతుండను 

నిద్దజుకొడుకులు పుట్టిరి. అజునికి ధర్మాత్ముం డయిన దశరభుండు కలిగెను. అత 

నికినీవు జ్య్యేస్టు సుతుండుపు, కనుక రాజా! నీవు నీరాజ్యమును చూచుకొనుము. 
ఇ క్షాకువుఆ౦దటికు పెద్దకొడుకె రాజు కావలసియు౦డెను, పెద్దవాండు ఉండంగా 

చిన్నవాండు రాజుకారాదు. జ్యేష్టడి రాజ్యమందు. అభిషేకింపంబడును. రఘు 

వంశస్థుల ఈ సనాతనధర్మమును పోగొట్టకుము స్నమృద్ద మైన రత్నములు 

గలిగి యనేకములై న ఛిన్నరాష్ట్రములున్న యీ భువిని" మహాయతండ వె 

తండిగివలె పొలింపుము. 

వ. అని యిట్లు రాజపురోహితుం డగు వసిష్టుడు ధర్మసహితమైన' వాక్య 
మును పలికి మజియు రామునితో నిట్లు చెప్పెను.  . 2958 

నే 

_: వసిమ్టుని బోధ 1 

పోడమిన నరునికి న నాచా 

ర్యుండు పిత మాత యని ముగ్గు దేరదుటే' 'గురువుల్ 
_ కొడుకును పితకను, నాచా De 

ర్యుండొ విద్య. నొసంగుం గనుక గురుం ఉనణడడికక - 5-7 ॥ 

నీదు తరీ డికి నీకు నేనూ యాచార్యుండ - 
నందుచే నశాపల్ట్ము! తాలకిడ్టీప' 

ఇదె వీరు పరిషేద్సు .లదె వారు, జ్ఞాతు క: ఇ 
/ 
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ఇదె ధర్మశీలయు పృద్ధురాల్ కౌసల్య 
నీ మాత చెప్పిననియతిం జేయు 

ఈరీతి (బతిమాలు నీ _భాత భరతుని 

(పొర్ధన వీనుచు నాలాగు చేయు 

ఇట్ల యిన నద్గతి నతి క్రమింవ వీవు 
ధర్మము నతిికమింపవు ధర్మమూ ర్తి 

సత్య ధర్మ వరా|కమ ! సత్యమూర్తి 

ఇట్లయిన నందజి నతి క్రమింపవయ్య. ' 

అని మధురముగ వసిష్టుం 

డనవిని దరిగూరుచుండిస వసిష్టునితో 

వినయముగ నర్మశేష్టుం డ 

యిన రఘురాముడు స్వయముగ నిట్ల ని చెప్పెన్. 

' * జననీజనకులు తమ తమ 

తనయులయెడ నెటు పవృ త్తి తగం జూపెదరో 
జననీజనకు లెది సుతుల 

కొనరింతురొ దానికిం బదులొనరుపంగలమే. 

తమకొలంది యిడుచునింక స్నా 

నము చేయించుచు వసనము గట్టుచు ని 

త్యము పయముగం బలుకుచు (పే 

,మమునన్ బెంచుచు. నెటు లెటు మముంగనిరొ గదా. 

మనుజపతి యా దశరథుండు 
జనకుండు నను గన్నయట్టి స్యమాట్లు గదా 

టె బట... 

కనుక పెది యతండు శాసిం, 

చెనొ యది యెన్నటికి మిధ్యజేయను జుమీ. 

2960 

2061. 

Ree 

మ... 
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కీ ఇ ణ్ 

వ. అని యిట్లు రాముండు చెల్లా వీని. పరమోదారుండయిన భర 

తుండు మిక్కిలి బాధపడుచు తన్థక్లు దర్భజ్ఞగ్గానేయున్న స్తూతునితో నిట్లనియె. 

. 2969 

_ భరతుని (పారయోవవేశము ఒ 

తొరగా సారధి £ దర్శలు, | 

పఅపుమి యీకటికనేలపయిం బండెద నీ 

నరవతు. డన్న | పసన్నత 

నుపుడెంచి' యను గ్రహించు నంతటి దాంకన్. 2866 

* ధన. పసన ద్యిజువలె ఖో. 

జనముస మాని మొగముపయి వసనమిడియుట జం 

బునకును ముందె పరుండెద . 

వనినుండియ్లు. చన్నుగగ్యోర్ని.వచ్చెడిదాళన్.. ల 

|. అప్పడ్డు "పై స్తస్య “రము జే రోజరి నీటు. 

కరక ఫఫచిసితిం బంజోకీ విటు 
as (వాహ్మణుం డొకవై వైపు చ్ర్లుండి , వరులన్లాపు 

ఇడియొ మూర్జోభీషి, "పల శమీ కగదు. - _ ₹66 

:* ధన మప్పిచ్న] యక్వు తీసుకొన్న పాండు ఇవ్వకపోగా ఆ ధనము 

పోయిన ద్విజుడు గుడ్డ ముగమున గప్పికొని ద్వారమున కడ్డము 

వండుకొనును.. అటువంట్.ద్విజునివేలె... న. 

స బోవు. డట్లు పండుకొనవచ్చుము. గని ని హజుకిథట్లు 'శండుకొనూరన్లీ 



452 భరతుని ప్రాయోపవేశము _ రామాయణసుధ 

రామువై పు చూచు సుసుం|తు రాము (థాత 

భరతు.. డారసి మిక్కిలి వగనుజెంది 

స్వయముగా దర్భలనుదెచ్చి పటిచి యటనె 

నేలమీదనె కూర్చుండె నియతితోడ. 289 

లెమ్ము నరవర 1 ఈ దార్గుణమ్ము వదలు 

రాఘవ ! యయోధ్యకేగు శీఘముగ” ననంగ 

భరతు. డచటం గూర్చుండియె (ప్రజలనెల్ల 

నరసి యనె యేల శాసింప రార్యు మీరు. 2070 

అనినంతన్ విని పౌర జానపదు లా యత్యంత ధర్మాత్ము తో 

నని, రీ రాముని మే మెజుంగుదుముగా న్యాయంబుగానే యితం 
డినుచుండెంగద, యీ మహాత్ముండును పి తాజ్ఞా వరిపాలనం 
బును గావించును గానం గాదనుచు మేమున్ బల్మలే మీతనిన్. 2871 

అను పొరో కుల నాలకించి యట ధర్మాత్ముండెయౌ రాఘవుం 
డనె నీరితీగ్య ధర్మచ క్షువులెయౌ నాపార్య మిత్రాదు లా 
డిన మీటల్ [గహియింపు మీ యుభయమున్ వీక్షించి న్యాయం౦ంబుగా 
గనుమో రాఘవ | లెమ్ము తాకు నను నింకన్ * మాని, నీళ్ళానుమీ. 

2972 
వినుడో సభ్యులు | మం|త్రులార 1 పితనేవేళశస్ స్వరాజ్యంబు గో 
రను, నాతల్లిని చేయుమిట్లని యెటుల్ శాసింప ధర్మాత్ళు న 
న్నను రాముస్ వనవాసముండంగ నను జ్ఞాన నేను నిష్టీయం ద 
ప్పనిచో మాపితృనాజ్ఞ నేనె నిలుతున్ పద్నాలుగేండ్లి వనిన్. 2373 

_* చభములోC గాని పశ్చా త్రా త్రావపడునపుడు గాని నీళ్ళు న్న ఎ్రశించుట 
“అఫగాతతమిరచుట' పూర్యొచారము. 
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ప. అని రాముడు పలుకుటయు నటనుండి మెల్ల గ లేచి జలము 
స్పృశించి యాచమించి క్షకియుండు చేయదగని యా దురా|గ్రహంబునకు 
పశ్చా త్రా తాపపడి భరతు. డిట్ల నెను, 

ఇంక ధర్మాత్ముండౌ రాముం “డిట్లు (భొత 
భరతుండన్న సత్యో క్రి?” కచ్చెరువు చెంది 

ఫాధ జానపదుల నెల్ల తెతిచూచి 

ఇట్టులనీయెను వారితో నెంచి మదిని, 

(బదికియున్నస్థు మాతం డి యెొది. 'వచించె 
ఏది వీకయుంచేం గుదువ యేది పెట్టె 
ఏది కొనియెనో యదియెల్ల చేనుగాని 
భరతుండును గాని మార్చంగ వలనుగాదు, 

నాదగు 8 పనవాసమునకున్ 'బదులుకాంగ 

రాజ్యమును గొనీ నాదు నరణ్యమింక . 

నొకనికిచ్చుట నింద్యము: యు _క్రముగనై 
'కై కచిప్పె, మాతండి యుక'ంబె చేసె. 

భరతుడు క్షమకల్గినవాడు గురులనెల్ల ' 
సతు రించెడివాడును సర్వమిపుడు " 
ఈ మహాత్ముడు సత్యంబె యెంచువాండ 

సగుట ఈ భరతుండొ కళ్యాణక రుండు. 

శీ 

చనమునుండి తిరిగివచ్చి వట్న'మునకు 

గౌతే ధర్మశీలుండునై న భరతుతోడ .::. 
ఈ వసుంధరా తీలమందు నెల్ల గూడ. ౪ న. 

ఊత్తముండవై న (పభువునై 'యండిబోడ్, యు 

£474 

శిలిగ్ 

జిల 

2 



15 -మహర్షులు [థాతలను మెచ్చుట - రామాయణసుధ 

ద్రభుని దశరధ్గుం గై కవరాలు కోరె 

వారియానతి నేనిష్టు, ), కోరిచేతు 

అట్టితర్శడి సకల రౌజ్యూధివతిని 

ఈ వనృతమునుండియె |పోచి యిలను నేలు. £980 

లావ మహర్షులు (భాతలను మెచ్చుట pa 

ఇలలో సాటియెలేని కేజుగల యాయా|భాత లన్యోన్య మి 

ట్టుల సొహారముతోడం గూడంగని బిట్టున్ మె, గగుర్పాటు. రా 

జిల నంతర్హి తులై_ మహర్షులు" 'మునుల్ సిద్ధుల్ కరంబున్ మహా 

త్కులం గొకుక్టుల నిట్టి భాతలసు నెంతోమేచ్చి రుప్పాంగుచున్. £981 

“ఇటుల ధర్మవీరులగు వీరెవని సుతులొ 
అటి ట్టి ధర్మజ్ఞ రాజు ధన్యాత్ముండు గద 

ఆ “యిరువురి సంభాషణ మాలకించి 

మేము మిగుల సంతుష్టులేనామ ' యిపుడు. fara 

అనుచు రావణు వధ కోరునట్టి ఘనులు 

బుషిగణంబులు సిద్ధులు నిట్టులపుడు 

పార్థివ (శ్రేష్టుండై నట్టి భరతుతోఢ 
కలసీయందటు వాకొనిరలరి 'మిగుల. 2989 

భరతః పీమహాపొజ్జః మహాయశసి స్వీ 

నీవు సద్వృత్తుండవు మహానిర్మల్వుడవు 
తండ్రినే గన్నుకను నీవు తలంతువేన్ని. 
రామువచవమె నీకును (గ్రావ్మనుగును. 2284 
1 ' ళీ శ 

ఖో i + | 
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ఎవుడు తండి బుణము నుండి యిట్లు ము క్తి 

నెనయు రాముని మేము వాంభింతు మయ్య 

కైక బుణము నుండియును మోక్షంబు పొందె 

త్వరగ స్వర్గము పొందెను దశరథుండు. 25 

అట్లు సల్క్మిగంధర్వుల్ మహర్షి గణము 

రాజబుషులు తమతమ యిండ్లకు చనంగ 

భరతు శుభ వాక్యమును విని/ప పమద మొంది 

రాముడు బుషులం గొల్బె తభదర్శనుండ యగుచు. 2288 

భరతుడంత భీతిలి గొంతునణంకు చుండ 

అంజలి ఘటించి రాముతో ననియె మరల" 

రాజధర్మము కాలధర్మంబు చూచి 
నాదితల్లి ది కోర్కె యొనర్చునున్న | RIT 

ఎటులన్ మేఘునిం గర్షకుల్ జనములున్ వీక్షింతురల్లే నినున్ 
భటులున్ మి; _తులుక్థైమం్యతులున్ సుహృదులున్ (ప్రార్థించవీక్షైిర్యతు నీ 

విట నీరాజ్యము పొంది నిల్పుమింక నీవే రాజ్యమున్ 'బోవంగా 

పటుశ కుండ” వటంచు. గూలి భరతుండా యన్న కాళ్ళంబడెన్ 288 

అపుడు రాముండత్యంత (ప్రేమతో భరతునిలేవనె త్తి తనయెడిలోం గూరు 
_ చుండంబెట్టుకొని మదించిన రా యంచకూతవంటి మంధరమైన స్వరముతో తామర 

జేకుల నంటి కన్నులు. గల భరతునికిట్ల నియె. . 2889 

జీ ॥ 

ఇదె నీకున్ సహజంటె నాగురులిజే నీబుద్ధి 'ిర్చంటడేక్న ' ఓ - 

పదబై న్ద్బుము నాయనో? వృథివి కోవా స్రమర్థురడవే' సై 

హృదయంబున్న 'యమాత్మ మ్ న ద Gans ml 



496 రాముని సత్య (పతిజ్ఞ ఎ రామాయణనుధ 

ద్యుతి యాచం|దుని వీడ్రుగాక హిమవద్గోతంబునామంచు ర్స్ 

డుత: బాధోనిధివేల దాటుతను, నెట్లున్ దాట దికాజ్ఞ, యీ 

క్షితి నీపీమనొ రాజ్యకాంక్షన్మా 'భవక్ క్షే మంబుక్షై తల్లి యా . 
గతి చే సెన్ మది దానినెంచకుమి, యింకన్ జూడు తల్లింబలెస్. 299| 

_: భరతుడు తుదకు రాముని పాదుకలకు రుట 1 

ఇటు కౌసల్య సుతుండు పల్మభరతుం డిట్టుల్ గుర్ముపేరణన్, 
పటు తేజంబున సూర్యునట్లు (పతిపత్ స్వచ్చ్భాంవ సందర్శనం 

బటు భ_దుండగు రాముతోం బలికెం “నన్నా! పోని యీపై (డివై 

పటువౌ పొదుకలెక్కి యాయు మివి జగద్భదం ఖు గావించుతన్. 292 

వ. అని భరతుడు పల్కగా 

అపుడా పొదుకలెక్కి యు౦దిగి నరవ్యా_ఘుండు రాముండదే 
యుపకారంబుగ నెంచి వాని విడ ధన్యుండై మహాత్ముండు తూ 

రుపు మౌమై భరతుండు పొదుకుల నముండౌచు దండంబు భ 

కి పురస్క్మారముగా నొనర్చి యిటు (ఫీతిన్ బల్కె నాయన్నతో. 293 

పదునాల్లేండులు నారబట్టలు జడల్ పొటించుచున్ వేళ్ళు పం 

డ్లదేనందే. తిని నీదురాకగనుచు న్నా కాంక్షతో? బట్న పుం 
దుది బె టన్ వసియించి పాదుకల -కుందే రాజ్యమున్ నిల్చి యా 

వదునాల్లేండ్ల తుదిన్ నినున్ గననిచో వహ్నిన్ బవేశించెదన్ 294 

అన, నబ్లేయనిచెప్పి సాదరముగా నాలింగనంబిచ్చి యం 
తనె శతుఘ్నుని గౌగలించుకొని యేనా డేని యామాత యం 
దును రోషింపకు మాతంగావుసుమి నాతో కీ సీతతో నొట్టె సూ 

"యని వా న్యా కుచ్చుచు కండ్ల నీళ్ళురలగా నంపించె నాతమ్మునిన్, జల్ 
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అవలన్ బాదుకలన్ (గ్రహించి భరతుండవ్వానికిన్ బూజలన్ 

మివులంజేసి | పదక్షిణంబు చని వానిన్ వట్టపేనుంగు శీ 

ర్లవతంసంబుగం జేయం రాముడును సర్వాచార్య మంతి | పజస్ 

సవిశేషంబుగం గొల్చి ధర్మమె గొనెన్ శై లేయ్యద్రవద్ధీరుడై . tan 

అంతన|శులు కంఠము నడ్డగింప 

జననులాతని వీడాల్సం జాలరై రి 

అంత రాముండున్ తల్లుల కంజలించి 

యేడ్చుచు స్వకుటీరము (_ప్రవేశించె నెల్గొ. ణి? 

-: భరతుడు తలను పాదుకలనుదాల్చి వెళ్లుట :_ 

ఇంకను భరతుండు తలనుపొదుకలం దాల్చి 

తొరగ రథ మెక్కె శతుఘ్ను తోడ మెచ్చి 

వడి వసిష్టుడు జాబాలి వామదేవు 
లుదిత మంతులు మంతులు మొదటం జనిరి, x58 

ముందు మందాకినికిని తూర్పు మొగము పెట్టి 

చి తకూటగిరికి |పదక్షిణము చెసి 

గై రికాదిధాతులం జితమై రుచించు 
గిరిని గనుచు స్రైన్యములతో భరళుండేగె. ' వైవో 

ని తకూటగిరి దరినె చేరియున్న 

యాభరద్వాజు నాశమ మరసి ఖభరతుం 

డరదము దిగి, శరద్వాజ, నంజుఖింవ,. 

కో జెప్పు! న 
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అనిభరద్వాజు. డన నన్నయందు భ క్రి 

నెఐపు భధతుండుననె “నేను గురువు కోర 

రాముండును పరమ | పీతిరంజిలంగ 

నీవసిస్టునితోడ వచియించె నిట్లు. 240} 

జనకు నా (ప్రతిజ్ఞనె నేను సరిగ దాల్చి 

పదియు నాల్లేండ్లువని నుందునిదియె విడువ 

నన మహా, పొజ్ఞాండును వచించె 

వాక్యకౌశల మేర్చడ |భాతతోడ 2402 

ఇవిగొ బంగారు సాదుక లివ్వెయలరి 

మాకునిచ్చి యయోధ్య క్షేమమును చెయు 

అని వసిస్టుండు వచియింపం (బాజ్జుఖుడయి 

రాముండిచ్చె బాదుకలనే రాజ్యమేల 2403 

ఆ మహాత్ముడు రాముండు ననుమతింప 

దోగ్యపొదుకలుగొని యయోధ్యం జనెద 

అని మహాత్ముడై న భరతుండనంగ నపుడు 

విని భరద్వాజుడు శుభవాక్కును వచించె 2104 

శీలముగల నీయెడనిది చి తమేది 
నీరుపల్లాన బలెం బొందె నిన్నె నడత 
ఇటుల ధర్మాత్ముండౌ పుత్తు9డీవె యవుట' 

. = అఆనృవతి దశరథునప్పు నిప్పు డేగె. . ల40ఫ 

వ, అని యిట్లు చెప్పిన మహాత్ముండై న మహర్షి పాదములకు నమస 

రించి [ప్రదక్షిణము చేసి యాభరద్వాజు దగ్గజ సెబవు తీసుకొని యరయోధ కు 

భరతుండు మం|తులతో గూడ వెడలెను, 'అపుడు. యానములతోడను శకటము 

లకోడను. గుజ్జములు గజములతోను . విప్తీ క్ఞమీయున్న యాసేనతో కూడ 
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_ వెళ్ళుచు మార్గమధ్యమున తీభజలముగల యయునానదిని ఆపౌర జానవదులు 
చూచి అటనుండె శృంగిబేరపురమును [పవేశించి అట 'దూరము నుండియె 
యయోధ్యను జూచిరి. అపుడా-భరతుడు సారధితో ఇట్లనెను ఓపారథీ: చూచి 
తివా పొడయిపోయి ఈయయోధ్య యొలట్లున్నదో ఆకారము చెడి ఆనందమెలేక 
దీనమై శాన్యమై సవ్వడిలేక యుండెను అని. 2408 

(శతి గంభీర మనోజ్ఞ ఘోషరథ మారోహించి గెహాంతర 
స్థితులౌగేస్తులు మూసికొన్ తలుపులన్ జే జేటానయోధ్యాపురిస్ 
సతముస్ పిల్లులు గబ్బిలాలు తిరుగన్' గాథాంధకారంబుతో 
డుత నిండారిన రా_ినట్లు భ ౭తుండున్ చొచ్చె శీఘంబుగా. '_ 24(7 

_పభసిరి నలరారి రాహువు |పియు| మింగ 

నేకం జం[దుుపియరోహిణినిబో లి 
వేండినీటందపించు విహగాలు, నణంగిన 

మీలం జిక్కిన కొండ కాలువట్లు 

పొగలేక పసిండట్లు సిగగల్లిహవిసుచె 

చేలింగి యాజినయగ్ని శిఖనుబోలి 

కవచాలు తెగిపడం గరితురగరథకే 

తులు వీరులు పడుబలముపోలి. 2108 

నురుగు ఘోషము గల్లియు మరుతులఢర . 
నుతికి కూలియు వడుస సము దో ర్మికబోలి. ల్ 
ఇష్టి ముగియ్మసుక్కు (సువముల్ బ్లుత్విజులను 

నాయుధాల్ లేని వేదియట్లమరె నగరి, చ 

ఆంబోతుచనం బచ్చికై నం దినక్షటెక్సగప 
"చెందిన మ pe 
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తన చోట విడి పుణ్యమును బోవ దివిజారి 
ధరంబడి కళలేని తారంబోలె 

విరులతో నిండి భమర రుంకృతిం దగియు 

దావాగ్ని గాలిన తివంబోలి 

పానపా|తలు కుండలు పగిలిపోయి 
(తాగుబోతుల్ చనిన కల్లుపాకం బోలి 
నేల ప్యాతలు పొడయి నీళ్ళులేకం 
యమరు చలివందిరినలెను నలరెనగరి., 

వ. మజీయు నాయయోధ్య 

వా 

మీరి విలుకాండు తెగంగొట్టు నారింబోలే 
భటులు పడంగొట్టం గూలిన బడబంబోలె 

చేపలుండి కల్వలులేని చెళువుం బోలె 

సముజీకిమెయి, మబ్బడరు సూర్యుంబో లె నేసంగే. 

అవల దాశరథి భరతుం డినియెనిట్లు 
. మాతః మనటుల నయోధ్యం చూడం బడదు. 

లేవు గీతవాద్యములు పూందావి లేదు | 
గజమదము చందనాగురు గంధమేది. 

రాముండును సీతలక్ష్మణుల్ వస్కీం బోవ 

బండ్ల యానాల రథముల ధ్వనులెపోయె_ 

యువకులును రాము బెంగ ,నొడిగి నరు 

. అఘావముత్సవములు రాముళోనె పోయె .:. 

_ 2410 

2411 

2412 

Fr 
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పనికి మాయన్న వెళ్ళ సర్వంబు కూడ 
కళయుం గాంతియు నన్నతోం గదలిపోయె 
ఈ యయోధ్య కార్మబ్బులెసగి కురియు 
శరదృతు నమయంబటు (పకాశంబు కనదు, E414 

ఇట కెపుడొ యన్న యుత్సవంబటులు వచ్చి 

వేసవిని మబ్బటుమము: సంతోస షె పెట్టు 
ఈ యయోధ్య మార్గములొ హర్షించ్లి తిరుగు 
చారు వేషనరులు లేక మీర విపుడు. కథ 

అనుచు సారధితో పల్క్మియపుడు భరతుం 
డా యయోధ్యలో పితలేని యాగృహంబు 
సింహమది లేని గుహంబోలె ఛేరి కుమిలి 
అర్కుండేలేని మిన్నటు లరసి యేడ్చె. 218 - 

= భరతుడు నంది|గ్రామ మేగుట న్ా 

ఒగి భరతుండు తల్లుల నయోధ్య గ్ల నుంచి 
ఏడ్చి[వతియౌచు "గ గురులతో' నిట్టులనీయె. 
నేనుపోదు నందిగామ మిపుడు మిమ్ము 
వీడ్కొానెద రొముండోలేండ్రు.. వైతల్నై ప్లై ఫ్లై శత 

రాజొదివయేగె నన్న సట స re 
రాము నెదురుచూతు, న్య న 
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భరత? బాగున్న యది నీవు వాకొనినదీ". 
_భాతృభ క్రీ వీకయను రూపంబ యిదియు 

బంధంమె[తి గలిగి భాతృభకి గలిగి 

సాధు పధినేగు నిన్ను మెచ్చదె జగంబు. 

నముంతుల వచస్సు విని మతికి నచ్చ 

నారథము పూన్సుమని సూతుననియె భరతుం 

డెల్ల తల్లులతో వచియించి యలరి 

యరదమేక్కి శ్యతుఘ్నుతో నరిగె ముందు. 

ఆవసిష్ట (పభృతులును (పొజ్మఖులయి 

యపుడె ముందె నంద్కిగామ మరిగినారు 

పిలువకుండనె రధము నేగ్గులబలంబు 

బయలుదే జె, వెళ్ళిరి కూడ 'పౌరగణము. ' 

భరతుండును పాదుకలు తలపైని దాల్చి 

యవల త్వరగ నందిగామ మందు దిగియు 

గురులతోనగె నన్న మా కుశలమువకు 

న్యానమువలె పాదుకలు రాజ్యము నొసంగె. 

న్యాసమగు పొదుకల శీర్షమందుందాల్చి 

పలికె [పకృతులతో దుఃఖపడుచు మిగుల 

గొడుగు వట్టుడి యాయన్న యడుగులకును 
ప ఇవియే నాయన్న పాదము లివియె[పోచు. 

నేను మాయన్న పొదుకల్ నియతి. దాల్చి 

యన్న వచ్చు వజకును రాజ్యంబు చూతు 
వీని నన్నగం దలపోనీ. వీని తోడ 

i శాజ్యగతి నివేదించి తర్వాత 'డిచెద, గ్ 

2419 

2420 

2241 

£422 

వ 

2424 
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అన్న పొదుకల్ రాజ్యంబు నన్నకిచ్చి 

అభిలపాప దూరుండ నౌదు ననుచుపలికి 

జడలు నారబట్టలు దాల్చి సై న్యసహితు. 

డయి మునివలె నంది గామమందె యుండి. హక 

గొడుగున్ చామరమూని పొదుకలకున్ గొలై ౪ నివేదించి నె 
వ్వడి నాయానతిచేతం బాదుకులకుం బట్టాభిషేకంబు నా 

తండు గావించి యధీనుండై వినతితోం దదాజ్యమేలెన్ మరె 
వ్వండె యేన్కానుకలీయం బాదుకలకే వానిన్ సమర్చించెడిన్. 2424 

భరతుండజేగ రాముండు కొంతవజకు నటనే 

* యుండి పూర్వము నుండి యందున్న మునులు 

ఖీతులై యింక నొకెడకు వెడలం దలంచి 
యుత్సుకు లెయౌటంగను గొనియుండెనంత. లూ 

కనులతో బొమ్మముడులతోడ గనుచు రాము 

కొంకి యన్యోన్యముగను గుసగుసలుపోవ 

వారియౌత్సుక్యమును గాంచి వారి శంక 

ఏదొగన (_మొక్కికుల పతి కిట్టులనియె. 2428 

ఆ” w 
‘ 

oe he 

* చె వై తతద్దమినాడు రాముడడవికి బై. 5 బదీవను.ః స్రీదవ హన దశ 

రథుండు "కనిపోయెను. పీదవ వక్షమ్నువకు భో కలత: 

పిదప.'అంత్యెష్టితో పక్షము. గడజాన్లు. బ్ ayes పూ శ శక ఓ 

భరతయ కూబమునక్సుసేిట్టకు వష్తాణలతక కం 
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ఇటులన్ మౌనులు వికి యన్ గనుటకే నేమెన దోషంబు చే 
యుట లేదేగద, లేక నాయనుజుండజేదో కొంత కాన్చించెనా' 

ఇటు నాసేవలు చేయుచున్ మజచిమి మ్మేదై న పూజించి కొ” 
ల్చుటలో ,_భాంతిమెయిన్ ప్రమాదమును నిచ్చో సీత గావించెనా.ణ౪ 

అని రాముండన వయసుచే 

తనెగాక తపసునం గూడ తగవృద్ధుండౌ 

మునివణంకుచు నిటు భూతద 

యను పొందిన వాడె యగుచు ననె రామునితో 249( 

కడు గళ్యాపుమూ ర్తి రి యౌచు నెపుడున్ గళ్యాణమె చేయు చి 

య్యడ నీతోం దగు ఫీ సతవల్ల పొరపాటెట్లా విశేషించి యా 
జడదారుల్ కడ చేయునెట్లు మటి మీసాన్నిధ్యమందెప్పుడె 
య్యొడ నేరాక్షను నుండి కష్టమవునో యేమంచు శర్యకిం్యత్రిటుల్ '2481 

ఖరుండన్ రాక్షసుం డుండె' రావణునికిన్ గారాపుం దమ్ముండిటన్ 
నిరతం బాతండు బాధపెట్టి మమునిందే యీ జనస్థానమున్ 
దిరుగున్, వాండు నృశం సు౭డెంతొ ఖలుపొపాత్ముండౌ దుసష్టుండున్ 
పురుషాదుండును: వాండు నిన్ను నిట నిష్ణున్ సైవండెబ్లేనియున్ Rhu 

. ఇటు నీవెప్పటి నుండియెతె నిటకే వేతెంచి యున్నావా య 
ప్పృట నుండే మము బాధ పెట్టీ వివిధంబౌ (కూరకృత్యంబులున్ 

పటు వీభత్సపు రూపుచూపుచు విరూపంబై న కష్టంబు లి 
చ్చటనే గాక యొనర్చుచుండెను సుమీ స సర్వ వదేశంబులున్, 24983 

హవనంబుల్ .పొనరించునప్పుడు ను హోమాగ్నిన్ గరధబార్చి [నుక్ 

(సువముల్ పాజగవై చుచుస్ కలశముల్.. చ్తూర్ణంబ్యు; గావించుచున్ 

వివీధంపైన భ్రయకికరంప్లం బనులెన్నే. జేయుం జేరేచిను 

న్నవి వీక్షంవంగల్లేక వెళ్ళం దలక్రోయం జొచ్చిరన్యస్థులుల్ 24294 
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ఇంక శారిరిక హింసవారు జరుపన్ వీక్షించి" యందుండం జా 

లకపో6 జూచుట మేము నాశ్రమము వీడ్లన్' హోవుచున్నాను యిం 

తకు నిచ్చోటకు. గూడ దగ్గజినె పండ్లన్ దుంవలన్ నిండి యిం 

కొక పుణ్యాాశమముండె, నచ్చటనె మీకున్ "వాసమేయు క్రమౌ. 24 

ఖరుండున్ నీయెడం జెడ్డంజేయం గలం డింకన్ మీరు మాళతోనె యి 

సరు దేన్ గడు యుక్తమౌ ననుచు నాస్వాంతంబు నందోచు, ని 

తృటి నీవెంతొ సమర్థుం డయ్యుసతితో. కద కూరకృత్యంబులున్ 
భరియింపన్ గడుం గష్ట, మల్పమయినన్ సందేహమేలేదిటన్ న 

అని వృద్ధుండన యుక్త వాక్యములచే నామౌని సంఘంబు నా 

వ నశకు!ండయి పోవనుత్సకులెయౌ వారిన్ నివారించు ని 

చృను వ వర్జించి సరేయటంచును (వశంసన్. జెసి జేసి వీడ్కొాల్బంగా 

చనె నయ్యా_శమముం ద్యజించి మునివంశాధ్యక్తు (డవ్యారితో- 2487 

బుషులు లేకుంట నాశ్రమ మింక నెపుడు 

క్షణము కూడ వదలక రాముండును వసించె 
రామునే నమ్మి రాముని _వతము నెబుంగు 

తాపసులు కొందజట నుండందలచి యుం|దు. 2428 

అందజట నుండి పోవుట నరసి రాము 
డెన్నొ హితుల నటనుండ నిష్టపడండు, ee 

భరతుందల్లులం బౌరుల నరసితిటనె | 

సతతమ్లు తలంష వారు, నాన్మ ఎలికి వత్తు. :-,  లచళి 
గ 

న తీ మువాక్ముండ భరతు ను సై సైన్యములు వికీ. 
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అటనెదరిగ న; తిమహార్షి యా|శ్రమున 
కపుడు లక్ష్మణుండును సీత యరుగదేఅ 
నరిగి యామహార్షికి _మొక్కనతండు రాము ' 

'నరసీ పు_త్తవాత్సల్య మర్యాద నెజిపెః .' 

తెచ్చి స్వయముగ నాతిథ్యమిచ్చి మెచ్చి 

జానకికి లక్ష్మణునికి సంతసమ్ము గూర్చి. 

వేగ వృద్ధయౌ ననసూయం బిలిచి రాము 

పత్ని సీతవచ్చెనని స్వపత్ని. బలికి. 

ఈమె సీతనిటం బరి గహింపు “మనుచు 

రధ్మ చారిణి" తాపసి తనదుభార్య 

యైన యనసూయకును' జెప్పి యప్పుడిట్లు 
తన సతిని. గూర్చి రాముతో ననియెనతీడు 

పదియునేండ్లు ననావృష్టిపరలిలో క 

మెల దగము రాం బండు- చేళు, సృషి 
గ ధి య ళ్ళ యి 

చేసి మంతాల నియమాలు జేసిపిదప 

నీమె గంగను నిటం4బవర్తెంపంజేసె. 

పదియు వేలేండ్లు ఘోరతనంబు _వతముం 

జొచ్చి చాలవిఘ్నము అనసూయ బాపె' 

దేవకార్యముక్రై యీమె తెలిసి తల్లి ' ee 

కరణి బదిరాతు లొక్క రోకీరిజే సె. 

2441 

2442 

2449 

2444 

2445 

గ్ థీ శ శే న్ me దవత హతా ల్ 

అనసూయ సఖురా లొకతె తన పత్తిని. ఒర వేళ్ళ ఛగ్ధతికు. : తీపి. కొని 

వెళ్ళుచుదారి కాలమున గుచ్చబడ్డిన మూండన్థ్య . మనని. పొరపాటున 
1 5 

rite uae టో 
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ఎల్లి భూతాలకు నమ్మ రింపం దగిన 

వృద నకో9ధ ననసూయ నీమె సీత 
యరసి తల్లిం బలెను గనుత అనుచున త్రి 
చెప్ప సీతకో రాముండు చెప్పె నిట్లు 2446 

వింటె నృపపు త్తి? | యీ ముని విభునిమాట 
మన శుభంబున కీతాపసిని భజింపు 
జగతి ననసూయ యనుచు స్వాచరణ వలన 
థ్యాతి పొందిన తాపసి గరము కొలు. . బట 

అనుచు రాముండు చెప్ప నాజకనతనయ 

ధర్మ మెజింగిన ననసూయ దరికిం నేగి 
సడలి ముడుతపడి జుట్టు నెటీసిన వృద్దంజూచి 
విధివణంకు జుట్టు నెజసీన వృద్ధం జూచి లోకి 

ఆ పతి; వత యనసూయ యనఘురాలి 
డరి కరిగి స్వనామము చెప్పె కరము ల్గ్గి, 
కుశల మడుగంగ ననసూయ కూర్మి సీత . 
కనియె “దై వవశత ధర్మమును భజింతె, గ 

శాక నాతడు కోపించి నీ భర్థ వదిరోజులలో సూర్యోదయమునకు 
చనిపోవునని శపించెను, అపు కామె. సూర్యుండ్యోరాక్యుండు గాకయనగా 
సూర్యోదయము . కాలేదు ' " జేవతల” వచ్చి రైక. ' "జాహ్మో 
ణుని అనసూయ దగ్గజకు పరవగ్గా మమ, ఆ నా దెకరాలిగాం 

మం 2 జేసి “మీరా చనిపోయిన భర్త ను కనను ప్రక ప" అని ఆ 



468 అనసూయను సీత కలిసికొనుట_రామాయణ సుధ 

ఆప్తులను వీడి యభఖిమానమైన్ల, విడిచి 
వనిని రాము నదృష్టాన ననుసరింతు 

పురిని నున్నన్ దని నున్నం బుణ్ఫ్యు డై న 

పాపియైనన్ బతి గొల్పు స్త్రీ స్వర్ణ మొందు 2450 

దుష్టుండై నం గాముకుండై న నం గష్టుడేన 

వీదయెన నార్యకు స్త్రీకి విభుండె వుం 
డెంత కోధించినస్ మించి యింత కంటె 

నెపుడు గన యోగ్య, మవ్యయ పదముం బోలె . 2451 

పతికి బతు లౌచుంగామంపు వశలెయైన 

యసతు లీగుణ దోషంబుల నుసరింప 

రాయకార్యవశము పొంది యపయశంబు 

చెంది (భష్టలయ్యెద రట్టి స్రీలు సీత్ర 2452 

వరము నిహమును జూచు నీవంటి స్త్రీలు 
పుణ్యలైై న్వర్గమును గంతు పుణ్యులట్లు 

ఇటు పతి వతవై వేళ యెతీంగి. పతికి 

ధర్మచరివగు కీర్తిని ధర్మ మొందు. £453 

సీత. మధభిల౭. ఖూజింఛియున్. జెప్పదొడంగె 

శక్తివి, సీవిట్టులనుఖ నాశ్చర్యమేమి 

సతికి వతిదైై  వమగుట నామతియు నెళుంగు 2494 

కక చికను. కని వాండెర్మేన.. 
mr వో .క్షష్షకయ్యెక లేక కొలువవబయు. 

'తమివలెం దం|డివలె ర క్రిదయయు గలిగి 
శ్రీలయుతుండై న వశియైనం జెవ్పవలెనె, కట్ 

1 
చల ' i 

“8 = - 
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ఎట్లు కౌసల్య .నెపు డాదరించు 'రాము 
డటులెయన్య మహిషులను నాదరించు' 
ఒక్కపరి తండి చూచిన-నోగిని స్త్రీల | 
మాతల బలెం జూచును నభిమాన ముడిగ, 2458 

భయదమగు విజనవనికి వచ్చు నపుడు ' 
నాదుస్థి ర ఖావమునెయ' త్త? నాకు'6జెప్పె 
అగ్ని “సాక్షిగ పెండిలి యాడివేపుడు:' 

నాకు తల్లి చెప్పినదాని వీరకరదోల్లు. 257 

పతిసేవ కంటెనితరము " ”* ౨, 
సతికిన్ లేదనెడి నీదు సద్వాక్కులవే " 

_మతిలోనవిన్నయవి వి  .- . 
స్మృతములు గాకుండ నిపుడు 'సృతకయకియయ్యున్, 2458 

సతిసావి| తి పతిన్ సదాకొోలి బలై" నబ హీందేర గదా 
పతి దేవుస్ భజియించి నీవును" నట్లుల్ ఫ ఫరో ము బు మీ 
గతి సావిత్రి నమ_స్తకాంతలకు స mre వేరపట్లుల 
క్షితినుండెన్, శశిలేక one Rebs 5 1" కనన్ రాదుగా. 29 

gry నన బలే యెందతా యా చేకటి సట S645 టు. మిటం బుణ్యంపు స్వకీయ: కర లముల fe a " 

త్రుటిలో బొందిరి యంచు sis సరోవర నం... 
. Ay 

'తట శీీఘం బనసూయ మూర్కొ 

భువిలో దానిని బట్టి నీకు (గడు నా స్తో కస్ట: 3 
సువచస్సుల్ విని “ పీతురోల వయ్తే సక్షోష్టాషరైణ కవి. 



£70 సీతకు అనసూయ భూషణాదు లిచ్చుట_రామాయణసుభ 

అన నాతాపసి యింక మెచ్చియనె దివ్యంబై న మాల్యంబి దే 

ఘనవస్త్రంబిదె భూషణంబు లివిగో కమాంగ రాగంబిదే 

తను లేవంబిదె నే నాసంగినవి త్వద్మాతాల రజించు నీ 
కను రూపంబిది స్వచ్చ మైనది 'సతంబందంబు నిచ్చుంగదా 1 

దివ్యమౌ నంగరాగము దేహమందు 

అలందికొని నీ పియుని హర్షమందుం దేల్చం 

గలవు లక్ష్మియవ్యయు విష్ణుబలెను నీవు 

నాంగ నవి సీత పీతి చానముగం గొనియె. 

అటుల |గహయించి కూర్చుండి యంజలించి 

కరము సేవించు సీతను గాంచి యపుడు 

ఆయయి పియంబులై న వృతాంతములను 

సీత ననసూయ | పేమం (బశ్నింపసాగె. 

రాముండీ యశస్వి స్వయంవరంబు నందు 

నిన్ను. పెండ్లాడెనంచు వింటినిగదమ్మ 

దానినెల్ల విస్తరముగ తథ్యముగను 
చెప్పంగాం గోరుచుంటిని చెప్పుతల్లి ! 

అనుచు ననసూయ యడుగంగ నపుడు సీత 

తాపసికి. ధర్మచారిణి కీ పకార 

మభిల మగు తన వృత్తాంత మాదరమున 

చెప్పం బూనియు నప్పుడు చె ప్పెనిట్లు. 

ధరణిపతి జనకుండు స్వధర్మరతు.డు 

క్షత ధర్మరతుండయి ధ్యాతినేలు 

తొరగ నతండు నాగలిని భూమి దున్నుచుండ 
వే న్నేవసుక, వచ్చితిన్ ధరన్ జీల్చుకొనుచు. 

2462 

2469 

2464 

2465 

2466 

2487 
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సరిగ గుప్పిటన్ గింజలు చల్లుచుండి 
దుమ్ముచే గప్పియున్న నన్ దులిపి వేగ 
అచ్చెరువు వడి యనవత్యుండగుట మిగుల © 
స్నేహమున స్వయంబుగ నొడిం జేర్చుకొనియె _. 218 

ఈమె నాసుతయని యెంచి (పేమనిడంగ 
ఇట్టె యాకాశపాత్రి విన్చించె నపుడు 
రాజ! యీమె నీపు_్తి9ధర్శ మున ననగ 
అతడు హర్షించి సంహపదయట్లు గొనియె, వ్య 

అతండు తన జ్యేష్ట మహిషి క్రి నప్పగింప 
నామె నను మాతవలెం బెంచి యాదరించె 
పెండ్లి యాడు వచ్చుటం జూచి విభుండు మిగుల . 
ప్యధను గొనె (దవ్యనాశాన నధనుండట్లు, 2470 

సాటియును తక్కువయునై న జనుల వలన 
నవనతి గొను నిందునికంటె నధికుండయు్య 
అట్టి నింద 'డగ్గటనుండ నాత్మ6 దలచి 
కష్టజలధిం బడవవలె గట్టు కనండ. * RATA 

ధర నయోనిజనౌ నాకు చగిన యట్టి. 
పతిని చింతించి కూడను బడయలేక | 
ఇమ్ముగ తనూజకు స్వయంవరమ్ము చెళ్ we ననుచు నాతండ్రి జసకుండు హోరి, Er 
ఇంతలో మహాయజ్ఞాన సో చ్య్చతోడ ( 
ఆమ హాత్ముడౌ పరుబుండె యఫకథతక్మర్థ 
నక్షయంబై న బాజాలు నమ్ముపొదుటు"-: 
నిచ్చె నావిల్లైవరు కజేతింవలేరు ' - 
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. దాని బూరించి యె కె తక్క్షణమునరిదెళ. MH 

సీతకు అనసూయ తన పెండ్లికథ చెప్పుట-_రామాయణసుధ 

అది మిగుల బరువౌటచే వదియు నెత్తి 

వంచుటకు మనుష్యులిల స్వవ్న మందు 
గూడం జాలరది గహింఛి క్షోణిపతుల 

నెల్లరాదీంచి యాసత్య ధృతి వచించె. 2474 

ఈ ధనుస్సు సవండెత్తి యెక్షు పోట్టు ' 

వానికిని నాసుతను నిత్తువలదు .శంక 

అనుచు ఘోష్౦ప గిరివంటి యాధనుస్సు 

నెత్తలేక _మొక్కుచు నృపులెల్ల ౧ జనిరి. 2475 

చాలకాలంబునకు మహాశక్తి కలుగు. 

నీమహాబాహువగు రాము. ల డేగుదెంచె 

మౌనియైన విశ్వామ్మితుతోనె యిటకు 

నాజనకుండు జనకుని జన్నంబు చూడం DATE 

[భాతయౌ లక్ష్మణునితోడ వచ్చినట్టి 

సత్యవికము రాముని సత్యనిరతు 
డై నమౌని విశ్వామ్మితు నరనెయపుడు, 
నాదు తండి పూజించె విన్యముండగుచు, 2477 ' 

అవలమౌని విశ్వామ్మితుం డరసిక్టిపితను _ 

రాములక్ష్మణు? జూపి యీ రాజీపుతులు 

ఆధనున్సును జూడంగా నరుగుదెంచ్షి. . 

రనుచు నామౌని వచియింప నాలకించి. 2478 

మనుజ గణముభే దివ్యమౌ ధనునునఫ్రడు ''. 
నాజనకుండు తెప్పించి, కన్పథంగః జేయ ౧ 

అబలుండు రాముం డనాయాస ముగనె .. 
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అటులు ధను సెక్కు పెబ్టెడి యంతలోనె 
వెగనావిల్లు మధ్యకు.విజిగిపోయి 

వెడలి గొవ్పశబ్దముచేసి పిడుగుల పడిన 
యట్టులగుచు. (బతిధ్వనియడరం జే సెం F400 it 

అపుడు సత్యసంధుండై న యట్టి తండి 
నన్నునిడం బూర్జకుంభమును వడిగతేంగ 
నాయయోధ్యేశు దశరధునాజ్ఞ గొనక 
నన్ను స్వీకరింపంగ రాముండెన్న. డయ్యె. 2481 

అపుడు దశరథున్ వృద్ధుడై ట్టీమామ 
నపుడు రప్పించి యాతకడు. ననుముతింప 

నేను నీయంబడితి, సాధ్వియైన యనుజ . 
యూర్మిశయు లక్ష్మణునికిని నొసంగం బడియె, Yr 

ఇట్లు నేను రాముని కొటి కీేయయండితి 

నేను నిత్యంబు రామునినే తలంచి.. 
యతసోకాలదునె యనుర క్త్సై నతంబు 

పతిని దై వంబుగా నెంచి" వజలు చుంటి. ఎ వటి 

ఇట్టు లననూయ సీత వట్లింత్లి నకి: EE 
యాస్వయలఠవర కథ శవి,.ముతివి మెచ్చి 

సీత శిరము మూర్కొని కడు. గ్లలీకిళ్తోడ. . 
చేతులను (గుచ్చి కౌంగితర్య త్రభు 4 

రా! వ్ ల 

మధుర! కల! మ శ ఇ లీ ట్ర (స 

రవియు న _స్తమించెను నిదె శాతమే. 
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పగలు తొండికి పక్షులు పజచి వచ్చి 

వేగగూండ్ల నణంగి కూయ వినగంబడియె 

మునులు ' వీరె పొాత్రలతోడ మునింగి తడియు 
నారబట్టలతో వచ్చి' నారుకనుము 2408 

బుషి యథావిథిగా నగ్ని (వేల్చుచుండ 

పావురపు రంగుగల పొగపైకి నెగుర 

అకు లల్బమెయయ్య్యు నన్ని యొడల 

గాఢ మై దవ్వుగా దిశల్ గానంబడియె. జ? 

రేయి తిరుగు జంతులు చరించుచుండె 

అశమమృగాలు వేదిక ల్మాశయించె 

సీత నిశహెచ్చ నక్షత చ్మితమగుచు 
వెన్నెలలు గప్ప శశి మింట వెలుగుచుండె 2488: 

వెళ్ళు సెలవిత్తు రాముని వెంటనుండు 

ఇట్టుచెప్పు నీవల్ల హర్షించినాను 

ఇపుడె నాముందునె యలం౦కరించుకొనుము 

[పీతి గూర్చు దివ్యపు భూషలెల్ల 6 దాల్చు 2489 

అననలంకరించుకొనియు నామె దేవి 
నలెను, ననసూయకును మొక్కి వడిగ రాము 

. నెదుట కనుబోవంగ నలంకరించు కొన్న . 
సీత నరసి రాముడెంతొ |పీతిపొందె 2490 

అమరి యనసూయ |పీతిదానముగ నిడిన 
భూషలను గావించి రాముండు మోదమొంద 

లక్ష్మణుడు మానవులకు దుక ర్లభమయైన . 

యట్టి జానకి స్మృత్మియ నరసి యలరె. 24g 

వ; పిదప రాముడు పూర్ణాచం| దాస్య యగు సీతను జూచి స సంతసిళీ క్ల 

యా తాపనులందజచేత పూజితుండై. ఆ రాతి యటనెయుండి రా(తిగడః ల్ల 

అభిషేకము చేసికొని యగ్నిని "జ్రేల్చిన తాపసులను వీడ్కొనం 
యామును లిట్ల నిరి. 
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పురుషులను జంపురాక్షసుల్ నిరతమిచట 

నుందు, రింకనెత్తురులు పీల్చునురగములును 

వజలు; నశుచిర్యబమత్తు (బహ్మ చారి 

దినుచు నుందు. వారిని నివర్తింపు రామ ! 2499 

ఇదియె పండ్లు తెచ్చుకొనెడి బుషులదారి 

దీన దుర్గమ వనికీగ నాను రామ ! 

అనుచు ంబుణ్యాహమును జేయు మునుల [మొక్కి 

వనికి జనెరామ్కు డర్కుండంబరము నట్లు. 2494 

ళ్లుద్రి 

మహర్షి వాలీక్మిచే రచింపంబడి 

చర్ల వెంకమాంబానారాయణ శాస్తు9ల, 

శనయుడగు గణవతెశాస్త్రిచే తెనుంగున సరిగ తీర్చి 
= చెద్దంుడిన' గణపతి రామాయణమున నయోధ్యకాండము 

| 

ఒనసమూ పము ;- నల yl, FC లే 
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